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القرآين ..املطلع
الرحيم الرمحن ا بسم

الكَوثَر﴿ أَعطَيناك واحنَ. ِإنا ِلربِّك .رفصل
اَألبتر هو شاِنئَك ﴾ِإن
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..اإلهداء
اَألفَاِضل شيوِخي ..إىل

السَّلَف ..بِقيَِّة
اخلَلَف يف الطِريِق ..وأَمِثلَِة

أحفاِد العيدروسوإىل عبدا ابن العدين بكر أيب ..اإلمام
ـارِق مش يف املنتِشرِة حضرموت مدرسِة أَفذاِذ األرِضأَحِد

..ومغاِرِبها
منَاِذِج على التَّعرُِّف يف الرَّاِغِبني ـن((وإىل م ـيت ال السَِّفينِة

هلَك عنها ختَلف ومن جنَا ..)) رِكبها
املؤلف
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ومن وتارخياً، امساً بالتقصي عدن مدينة املؤرخني من عدد تناول
املهتمني يفأولئك باخمرمة الشأن ـدن((ذا ع ثغر ـن))تاريخ واب ،

يف اور املستبصر((ا يف))تاريخ اهلمداين عنها م ـ وتكل ،))اإلكليل((،
يف .))السلوك((واجلَندي

من كبري عدد اليمن يف عامرة،))العدنات((ويوجد قرى بني ما
مندثرة أن. وأخرى التسميات هذه من ا))عدناً((ويبدو مساًليست

معينة، خصائص ذات مواقع لوصف مصطلح ا أ واألغلب ـماً، عل
تقصي يؤكده ما ـيمن؛))العدنات((وهذا ال مناطق ببعض املوجودة

ـالع والض ـوس لبع بني ما حلج حمافظة مشال حمدودة مساحة منها
من عشرة عن يقل ال ما حصر أمكن ردفان فيها،))العدنات((ومشال

مييز ما إىل منسوبة مثلكلها البعض، بعضها عن ـادة،: ها مح عدن
ـهي، الش عدن جعشان، عدن أرود، عدن غري، عدن أهور، عدن

الراحة عدن احلوشيب، عدن احلجال، عدن الدقيق، .عدن
ـق؛ الطري جادة عن بعيدة تقع ا أ املواقع هذه رأى من ويفيد
حىت بعضها وتوسع واألمان، للحماية طلباً الناس اختذها منتجعاٍت

وعدينمشل تعز، وعدينة أبني، عدن حتته تربض الذي اجلبل، أغلب
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ـة، حج يف العة عدن مثل بعضها واختفى إب، حمافظة يف التعكر
ـين ب وعدن املناصب، وعدن حضرموت، وادي يف عدن وحصن

إب نواحي يف .شبيب
ـتعراض االس ـذا ه ـن م به اخلروج ميكن الذي االنطباع إن

له االسم هذا أن هو ـيمنللعدنات وال واإلقامة باالستيطان عالقة
ابتداء بصددها حنن اليت أبني عدن على يطلق أيضاً وهذا والرخاء،

العرب فَرضة إىل السعيدة العربية عيناء تسميتها تفسري. من أن كما
ـس نف ـد يفي اليمنية النقوش بعض يف والسعادة باليمن ـمة الكل

.) ١(املعىن
بن: وقيل لعدن نسبة عدن لشخصمسيت نسبة وهي عدنان،

ا حبس من أول وكان عدنا، امسه إىل. كان ـبة نس ـاً أيض وهي
فعل من مشتقة وهي إبراهيم، بن نقشان بن ـن))عدن((عدنان م

احلديد معدن وهو املعدن، من أو اإلقامة، وتعين .العدون،
قوله وهو للتسمية، سبباً أورد فقد احلموي ياقوت ـا: ( أما إ

أطل عدن،اسم إىل سفنهم عربت عندما اليمن غزوهم يف احلبشة قته
ص))العقَبة(() ١(                                                  حمريز اللّه  .٣١لعبد



 

 )١١(

عدناً))عدونة((: فقالوا لذلك فسميت ،. (
الطويل-وعدن تارخيها ـامعني-يف الط ـار أنظ حمط كانت

أدوار ـزاة الغ عساكر تبادلت اهلادرة شواطئها وعلى ـمني، واحلال
الص حبرارة امللتهب جوفها ويف واهلزائم، واعتدالاالنتصارات ، يف

ـراف أط ـن م ومزجياً خليطاً العدين تمع ا عالقات نبتت الشتاء
وصورةً ومعىن ورمزاً، حقيقةً .املعمورة،

ـاريخ الت عمق منذ العباب متخر التجارية السفن أشرعة وظلت
ـد اهلن مع التجارة ميارسون واحلمرييون السبئيون كان حينما القدمي

ـ وال احملصوالت ويتبادلون ـورينيومصر، اآلش ـع م مصنوعات
ـوانئ امل ـد أح عدن ميناء حينها وكان ـمصريني، وال والفينيقيني
ـار وظف ـراب الغ حصن كميناء التجارية املوانئ سلسلة يف املهمة

.وغريها)١(ومسقط
عدن أمهية ـريب-وظلت واحل التجاري املوقع حيثيات -من

و ـرايف اجلغ موقعها وكان والغرب، الشرق بني اتصال ـطحلقة س
واهلند أوروبا بني .الطريق

العربية(()١(                                                  اجلزيرة تاريخ م ـ ص))معال باوزير عوض  .بتصرف٥-٤لسعيد
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القدمية الدول واهتمام عدن، موقع إىل التاريخ كتب وأشارت
ـوك املل من العديد واعتىن بعده، أو اإلسالم قبل سواء ا؛ واحلديثة
ـون احلص وإقامة املياه، وتوفري السدود، ببناء والسالطني واألمراء

بعدن. فيها املرتبطني السالطني أولئك ـنالسل: ومن ب عامر طان
طاهر-عبدالوهاب آل ملوك بكر-أحد أيب لإلمام معاصراً وكان

العيدروس عبداللّه بن له-العدين ـه،-املترجم ب املتعلقني وأحد
بشخصيته ـمتأثرين .)١(وال

املستدير الصهريج بعدن عامر السلطان بىن ـروف-وقد ((املع

بليفر ا))بصهريج الصهاريج دائرة خارج قناة-ألخرىالواقع ومد
بئر من املياه سنة))ماحطا((حتمل عدن .م١٥٠٠إىل

سنة ـهم١٥١٣ويف ولكن ؛ عدن احتالل الربتغاليون حاول م
ـة الطاهري الدولة يد على منكرة هزائم م حماوال يف وتلقوا فشلوا

مرجان واألمري عامر السلطان حكم .إبان
ا حىت ورجاهلا، جباهلا مشوخ شاخمة عدن اإلجنليزوظلت نتزعها

عام حلج سلطان ـفينة١٨٣٩من لس ـويض تع طلب ستار حتت م
العدين) ١(                                                  اإلمام أشعار من مناذج على الكالم عند به التعريف  .سيأيت
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ـة الناحي ـك تل ـل قبائ ب و أبني، ساحل على غرقت بريطانية
اقتحامها إىل أدى مما التعويض يف اإلجنليز السلطان وماطل بضائعها،

يف عليها العام١٩والسيطرة ذلك من .يناير
ا ـاء املين ـذا ه من اإلجنليز ـخروهواستفاد وس ـمي، ـ لعال

الوطنية الثورة عهد جاء حىت والتجارية، االستراتيجية ـمصاحلهم ل
ـيني اليمن الثوار من موجعة ضربات إىل اإلجنليز وتعرض املسلحة،

يف االستقالل بإعالن اجلنوب عن جالؤهم أُعلن ـوفمرب٣٠حىت ن
ـت. م١٩٦٧ تعرض ـيت ال ـدن ع على الوطنية األنظمة وتعاقبت

وا االستقالللالنقالبات عصر من واالقتصادية السياسية لتحوالت
ـراف أط بني مجعت اليت املرحلة وهي املباركة؛ الوحدة عهد حىت
ـت وحقق املنطقة، عن والشيوعية اإلحلاد كابوس وأزاحت اليمن،
ـمي، ـ والعل التجاري دورها إعادة خصوصاً ولعدن عموماً لليمن

ال تاريخ كتابة إلعادة األسباب بذلك يأت ـذينو ال األفذاذ رجال
املباركة املدينة ذه والتربوي ـمي العل االستقرار يف دور هلم . كان
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ـيد س على والسالم والصالة التكالن، وعليه وحده للّه احلمد
من لكل احلسنة والقدوة األتقياء، وإمام األولياء، سيد عدنان، ولد

رب بشهادة واقتدى، القااهتدى والسما، ـبحانهاألرض س ـل : ئ
حسنةلقد﴿ أسوة اللّه رسول يف لكم ـن﴾كان ب ـد حمم سيدنا

من لسانه على مواله أجراه مبا اللّه أولياء شرف عن املنافح عبداللّه،
اللّه عن رواه الذي القدسي آذنته((: احلديث فقد ولياً يل عادى من

. ))باحلرب
ـ ـ وعل األصفياء، تاج حممد سيدنا على م ـ وسل صل ماللّهم

ـتالزمني م دائمني وسالماً صالةً واألنبياء، الرسل وخامتة األولياء،
ـه آل ـى وعل الشاكرين، من والشكر الذاكرين، من الذكر بتالزم

الدين يوم إىل بإحسان تبعهم من وعلى امليامني، الغر .وأصحابه
اللّه إىل الفقري العبد فيقول ـري-وبعد والتقص ـوزر ال -كثري

ابن العدين باعلويأبوبكر املشهور بكر أيب بن : علي
عليه اللّه صلى حممد وبسيدنا ديناً، وباإلسالم رباً، باللّه رضيت

نفسي وألزمت ورسوالً، نبياً م ـ وسل والطاقة-وآله الوسع -قدر
ـل وأه ـي نفس تعريف خالل من اللّه، إىل السري طريق أخدم أن



 

 )١٥(

يف الرجولة أدب من عليه التعرف جيب ما على ـال،عصري، الرج
ـال حب الدنيا أهلتهم ما الذين الكمال، أهل أعناق يف األمانة وشرف

األحوال، عليه﴿من اللّه عاهدوا ما نرباساً﴾صدقوا العهد فكان ،
املخدوعني وأمثايل ألشباهي وألبني اجلهال، وإرشاد الضال، هلداية
واإلشار الذوق بأهل التشكيك يف املستغرقني أو احلضارة؛ ةبأسباب

ـن زم ولكل مقال، مقام لكل وأن ا، عال على ليست املسألة أن
ـيط ختل وال عشوائية وال تفريط، وال إفراط فال ؛ ورجال . دولة

ـه واللّ أجل، كتاب لكل فإن واألغاليط؛ احلذلقة من كفانا وكفانا
برضى يسعد فلن اللّه أولياء حقوق يعرف م ـ ل ومن وأجل، أعلى

.ربه
عص العصر أن ـراءوألبني وافت وتكرب، ومتحك وك، و تنكر ر

ي م ـ ل مما اللّه ـزعلى سلطانن من به اللّه ـن. ل م ومسعنا قرأنا وقد
ـمن واستس ـه، علي مزيد ال ما األولياء على والتطاول التهوك هذا
ـر وظه م، ـ ـ قل حامل كل والفتيا م ـ العل وادعى ورم، ذا الناس

املؤثَرة والدنيا املتبع، واهلوى املطاع، رأيالشح ذي كل وإعجاب ،
ـذا ه يف جند ـم ول بالسافل، والعايل بالنابل، احلابل واختلط برأيه،
ـب الكت إىل ـكون الس إال ؛ ـازل الن ـبالء وال الشامل، الصخب
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ـان واإلمي اإلسالم وثوابت األزمان، حقائق فيها نقلب ـمراجع وال
احلسان، املراتب أهل يف ـه،((واإلحسان، اللّ ذكر رؤوا إذا الذين

تتو ذكراهم ـزعند الرمحاتن .))ل
األرواح وتطمني التبيني، سبيل على نذكره يقني من يقني وهذا
ـمني، ـ العال رب ـه اللّ رضى ذلك من وغرضنا لتستبني؛ املؤمنة

القائل املرسلني، سيد سنة أميت((: وإحياء فساد عند سنيت أحيا من
شهيد مائة أجر البي))فله آل من اللّه أولياء ونصرة أحبهم،، ومن ت،

ـق احل منهج على بسريهم وسار ديهم، واهتدى منهجهم، ج و
شيوخ. والتمكني من فرد حياة وخمتصر أئمتهم، أحد ترمجة وهذه

عبداللّه ابن العدين أبوبكر سيدي احلجة اجلهبذ اإلمام وهو ملتهم،
أمجعني عنهم اللّه رضي السقاف عبدالرمحن الشيخ ابن .العيدروس

جعلت أساليبوقد عن جمردة العصرية التراجم منط على سرية ها
ـل، والتحلي ـلوب األس يف ـرة املعاص ـزمني ملت التقليدية، الكتابة
ـل؛ والتطوي اإلسهاب من به العصر ألهل حاجة ال ما ومتجاوزين
ـرة حلض التقرب ا وراجني األعمال، صاحل يف العمل قبول آملني

وتعلقاً وحباً املتعال، العزيز ـهماملوىل عن اللّه رضي األبطال بأوليائه
حمفوظني؛ مستورين واجلالل، القرار دار يف م ومجعنا وأرضاهم،
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رب ـه للّ ـد احلم أن ـا دعوان ـر وآخ مبدلني، وال حمرومني غري
ـمني .العال

أبوبكر الشريف السيد بن))العدين((هو العيدروس عبداللّه ابن
الس بكر حممدأيب الشيخ ابن السقاف، عبدالرمحن الشيخ ابن كران،

ـور، الغي علوي الشيخ ابن العفيف، علي الشيخ ابن الدويلة، موىل
ـد حمم الشيخ ابن علي، الشيخ ابن حممد، املقدم الفقيه الشيخ ابن
ابن علوي، الشيخ ابن قسم، خالع علي الشيخ ابن مرباط، صاحب

ابن علوي، الشيخ ابن حممد، ـامالشيخ اإلم ـن اب عبيداللّه، الشيخ
ـي عل اإلمام ابن حممد، اإلمام ابن عيسى، اإلمام ابن املهاجر، أمحد
ـن اب الباقر، حممد اإلمام ابن الصادق، جعفر اإلمام ابن العريضي،
ـام اإلم ـن اب السبط، احلسني اإلمام ابن العابدين، زين علي اإلمام

ر بنت الزهراء وفاطمة طالب أيب بن علي ـلىالغالب ص اللّه سول
ـم وسل وآله عليه .اللّه
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بل أجسادهم، مبوت ميوتون ال رجاالً الصاحلني اللّه عباد من إن
ـبات، املناس من كثري ويف ووقت زمن كل م حيا ذكريات تتجدد

أحواهلم؛ وجليل أخبارهم، شريف األجيال نفوس يف هووحتيا وهذا
اللّه ذكر رؤوا إذا ممن لكثري احملقوقة اجلدارة ـر﴿سر ذك إذا الذين

م ـ ر وعلى إمياناً م زاد آياته عليهم تليت وإذا م قلو وجلت اللّه
.﴾يتوكلون

عدن مدينة يف ـة-وهنا املطل الشماء؛ اجلبال بني الرابضة املدينة
ـ مدين ـذكريات؛ وال احليوية مدينة الزاخر؛ البحر ـاريخعلى الت ة

ـواطن؛ امل ـة وعراق ـاة احلي بعمق الناطقة املظاهر مدينة واآلثار؛
ـذين ال ـد األماج من سلسلة تاريخ عن معلنة وزواياها مساجدها
ـيم للتعل ـدر والتص اللّه إىل والدعوة لإلبالغ احملاريب بني عكفوا

ـر،. واإلفادة والتفك التأمل إىل بالفطرة منساقة نفسه املرء جيد هنا
اس ـئوإىل ليمتل ـر؛ احلاض ـاهد مش قراءة خالل من املاضي تعادة

جة والفؤاد ارتياحاً، .الضمري
ـدن ع ـة مدين غرب جنوب يف األشم اجلبل سفح حتت وهناك
ـدروس، العي عبداللّه ابن العدين بكر أيب اإلمام مسجد الزائر يرقب
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ـان إب العدين اإلمام حياة يف ـي ـن ب التأسيس عريق مسجد وهو
خ بعدن اهلجريحلوله التاسع القرن ـذ. الل من املسجد هذا كان

ـجداً مس م؛ ـ العل وطالب الفقراء ومقصد املريدين، جممع تأسيسه
ـه وقبت ـرد، املتف ـي اهلندس الطراز ذات اجلميلة العالية املئذنة متيزه

املتعددة ا وشرفا الناصعة، ـع. )١(البيضاء يق ـرة مباش القبة وحتت
حوله ومن العدين، اإلمام ـةضريح القب ـل داخ ـددة متع أضرحة

.وخارجها
منهم العدين، اإلمام بيت أفراد من عدد املقابر هذه يف دفن لقد

املساوى أمحد الشيخ العيدروس)٢(ولده عبدللّه بن عمر والسيد ،)٣(،
مزنة ـري)٤(والسيدة األم القبة حتت أيضاً ودفن ، العدين اإلمام بنت

عدن أمري الظافري عبداللّه بن ـام)٥(مرجان لإلم حمباً كان الذي ،
وداراً ـبرياً ك رباطاً املسجد جبوار بىن من وهو به، ومتعلقاً العدين

الوهاب) ١(                                                  عبد بن عامر السلطان القبة  .بىن
التالميذ) ٢( مع ترمجته  .ستأيت
ل) ٣( املترجم سبط أيوهو ، بنته: ه  .ابن
آنفا) ٤( املذكور عمر السيد أم  .وهي
التالميذ) ٥( مع ترمجته  .ستأيت
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بالتربة القائم الشيخ .)١(لسكن
زواراً ـاذخ الب ـمقام وال املبارك املسجد يشهد وليلة يوم كل ويف
ـن وم الصامت، التاريخ قراءة يف راغب من وصوب؛ حدب كل من

املتقدمني آثار جرهمستطلع سائح ومن والتصميم، واهلندسة البناء يف
ـن وم ودينية، فنية تارخيية مقومات حيمل ـمشهد ل السياحي الفضول
بذاك ليس من الناس ومن القبور؛ ألهل ويستغفر اآلخرة؛ يتذكر زائر

مولّيها هو وجهة ولكل ذا؛ .وال
الناس من العديد احلاضر–ويتساءل عصرنا يف من–خصوصاً

ا يفهو تفرد ومباذا واالحترام، املقام ذا تفرده قصة وما ؟ لعيدروس
؟ التبجيل هلذا مستحقاً مشهده صار حىت املوطن هذا

أن ـر املعاص اإلعالم ضحايا من الكثري عن خفيت اليت واحلقيقة
ـق يب م ـ ل وإذا وعالمات؛ مسات رجال ولكل رجال، تاريخ لكل

ا ـية ـن األب غري والسمات العالمات ـدة؛من املنجَّ والثياب ملشيدة
تعاونت سليب وتضافر الرجال، بتاريخ حلت خيانة على يدل فاألمر
ـتار؛ األس تلك عن الغبار نفض من البد ذلك وعند األجيال؛ عليه

الشحر(() ١(                                                   .٨٦ص)) تاريخ
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ـد، ا صنعوا أئمة عن ـي تنب اآلثار هذه أن املخدوع اجليل لريى
االنتفاع وكمال االتباع، بصدق لألمة .وصاغوه

تكن م ـ األجيالول شعور مظاهر أدىن إال واألستار ـية ـن األب
ـدوهم فخل ـك؛ أولئ مستوى إىل االرتفاع عن بالعجز املتالحقة
ـه علي كان ما تاركني ـمباخر وال األكسية حبمل املعاصر للتاريخ

ـمفاخر وال احملامد من الشيوخ .أولئك
ـامخ، الش املشهد هذا صاحب األكابر الشيوخ هؤالء من وإن

ا العيدروس،اإلمام عبداللّه بن العدين أبابكر احلسيين السين لشريف
يف لسكناه بالعدين ولقب أبيه، إىل نسبةً بالعيدروس عدن يف اشتهر

ا ووفاته .عدن

العدين اإلمام عام-ولد اهلجري التاسع القرن أوائل ـ٨٥١يف ه
عام٨٥٢عام: وقيل املوافق ـ، تقريبا١٤٣٢ًه ـرميمبدي-م ت ـة ن

ـر مم ـى عل الدينية مراكزها وأهم حضرموت، مدن إحدى الغناء؛
.التاريخ

ـر بش أن بعد قدومه منتظراً العيدروس عبداللّه اإلمام والده كان



 

 )٢٣(

ربه﴿به بإذن نباته خيرج الطيب ـه،﴾والبلد وتربيت بتنشئته فاهتم
يذكره رضياً، ولداً منحه أن تعاىل اللّه ومحد خاصة، رعاية ورعاه

قالحب يوم زكريا ولياً﴿: ال لدنك من يل ـن. هب م ويرث يرثين
رضياً رب واجعله يعقوب .﴾آل

ـة والرعاي ـده، وال من اخلاصة بالعناية حماطا العدين اإلمام نشأ
ـيخ الش ـن اب ـكران الس بكر أيب بن علي اإلمام عمه من الدائمة
الشيخ ونظر ومالحظات اهتمامات وكذلك السقاف، عبدالرمحن

س مذِْحجالويل علي بن .عد
وعلى وقالبه، قلبه، صياغة فضل األفذاذ الثالثة هلؤالء كان وقد
وزاد ووعاه، فحفظه العظيم، القرآن حبفظ اعتىن وبتوجيههم أيديهم
ـى عل النور به سطع ما معانيه فهم من عليه اللّه فتح أن ذلك على

وأن. حمياه ـه، ب يتلطف أن ـمه معل يأمر كان والده أن أثر الوقد
يعاقبه وال .ينهره،

ـة حلق يف ـه مع جيلسه كان أنه معه والده تصرف عجيب ومن
عليه يرد أن غري من يقرأ تركه القرآن قرأ ما وإذا القرآن، مدارسة
ـه تالوت يف ـط وغل ـأ أخط ـا ولرمب غلط، أو أخطأ لو حىت أحد
من القرآن يف ـما ل أخرى سورة إىل سورة من انتقل أو استظهاراً،
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ـأاملتشابه أخط ما تصحيح إىل أخرى مرة بنفسه يعود حىت فيتركه
.فيه

ـن م العلوم مبادئ قراءة إىل والده وجهه املبكر العمر هذا ويف
ـذاك آن املتداولة العلوم من وغريها وفقه وتفسري، وحديث، . لغة،

مياالً صار حىت والبحث، ـمراجعة وال املطالعة على يشجعه وكان
املؤلفات يف ـمطالعة لل هذابطبعه ومع والده، مكتبة ا تزخر اليت

ـالل خ من توجهه يالحظ أن على والده حرص فقد الطبعي امليل
فيقول. مطالعاته نفسه عن العدين اإلمام يتحدث املضمار هذا : ويف

والدي(  أن أذكر اللّه–ال ؛–رمحه قط انتهرين وال ـي ـن ضرب
كتاب من جزءاً بيدي رأى ـما ل واحدة مرة املكيةا((إال ))لفتوحات

يومئذ من ا فهجر شديداً، غضباً فغضب عريب، ) .البن
كتاب: ( وقال مطالعة عن ينهى والدي ـات((وكان ))الفتوح

ويقول))الفصوص((و فيه، الظن حبسن ويأمر عريب، ـه: البن كتب إن
بأرباب وتضر النهايات، أرباب إال يدركها ال حقائق على اشتملت

).) ١(البدايات
ـام) ١(                                                  اإلم ـري يش ـث حي ـمستوى؛ بال اليوم يسمى ما إىل إشارة العبارة هذه يف

احلقائق حبور يف مؤلفوها سبح اليت الكتب من كثرياً أن العدين لولده الالعيدروس
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ـما                                                                                                          ل حمتاج غري املبتدئ ألن مث فيها؛ ما لفهم تأهله لعدم أوالً املبتدئ، مع تتالءم
النهايات أرباب وأما وأنفع، وأجدى أهم هو مبا عنه مستعاض فيها وما –فيها،

اليوم عليهم يطلق أن ميكن ما ـم-))املتخصصني((وهم فه ـى عل قادرون فهم
ما منها يضرهم ال وأيضاً ـومالعبارة، عل يف ـهم لتمكن والعقل؛ النقل، يطابق ال

وأحوال مقامات من بلغوه وما أولئك، حال وفهمهم .الشريعة،
كانوا الصاحل السلف أن على يدل العيدروس اإلمام وضعه الذي القول وهذا
ـراهم ت ولذا بذلك؛ احملقوقون وهم والسنة، الكتاب هدي على أبناءهم ينشئون

ال عن أبنائهم نظر ـذايصرفون ه ويف ذلك، عليهم وينكرون بل األخرى، كتب
ـراط إف وبني حبضرموت التصوف مسلك بني العالقة عدم على ودليل حجة أكرب
ـا وم ـاد واالحت ـاحللول ك األولياء لبعض املنسوبة التوحيد مفاهيم يف املفرطني

املتأخرون ا يرمي اليت األقاويل من وال))الصوفيةَ((شاكلهما ـز متيي ـري غ على
.بيان

على به نستدل ما السلف((وأفضل منهج ـروءة))سالمة املق ـهم الت ليس
وإمنا العصرية، اإلعالم كتب يف ـمسموعة اليت((وال م ـما وكل السلف عبارات

ترامجهم لنا حتييد))حفظتها يف العصر متأخري سبقوا قد السلف أن سنجد حيث
اإلفراط(( ـمي))مفاهيم العل املنهج حقيقة بلعن واجلماعة، السنة أهل لدى املتبع

ـلك مس وغريهم واحلالج عريب ابن مع سلكوا م أ األواخر على األوائل وتفوق
ـواهلم، وأق كتبهم من حذروا بل واإلحلاد، ـمروق بال يتهموهم م ـ ول األدب،

اللّه إىل أمرهم  .وتركوا
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حضرموت يف والدته منذ العيدروس عبداللّه بن أبوبكر اإلمام عاش
ـده وال ـاهر مبظ والقيام واالستفادة، م، ـ والعل السلوك، يف متدرجاً
ـة املتوالي ـة اإلقام هذه مدة بلغت وقد وفاته، بعد العيدروس اإلمام

ـا ص والده وفاة بعد أنه إال ؛ تقريباً سنة وثالثني ـمانية ـدث يتعه ر
إىل ـفر الس م ـ دائ والده كان وقد والده؛ كعادة الشحر إىل السفر
ـيا وتأس الشحري، مث الظفاري علي بن سعد الشيخ لزيارة الشحر
ـارة لزي ـن ودوع شبام إىل يسافر العدين بكر أبو اإلمام صار بأبيه
ـيخ الش ـريح ض ـث حي قيدون، زيارة ومنها ـمآثر، وال املشاهد

العمودي عيسى بن ـود،.سعيد ه ـه اللّ نيب شعب إىل يتردد وكان
اللّه إىل الدعوة لنشر القرى وأهل البداوة على رحلته أثناء .ويعرب

ـام ع ـت كان األوىل ـرتني؛ م ـريفني الش احلرمني إىل وسافر
ـ٨٨٠ إىل)١(ه منها وعاد ـام، ع ـت كان ـة والثاني حضرموت،

ـاوز) ١(                                                  ب ـف اللطي عبد الشيخ أشار وإليها الرب، بطريق األوىل ـةرحلته مقدم يف ير
أن إال ـق العوال ـالد ب ـاحل بس العدين بكر أيب اإلمام مرور إىل وأشار الديوان،

فكتب جمراه، جرى الكتابة يف الطوالقة((التصحيف على))بالد توجد وال بالطاء،
االسم ذا بالد العريب البحر  .ساحل
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زيلع٨٨٨ إىل دخل ومنها ، ـ ،)١(ه عتيق بن حممد حاكمها اليت
قبل به واتصل ارتبط وقد العيدروس، بكر أيب باإلمام كبري تعلق وله
ـدن ع إىل ـل انتق ـدروس العي بكر أيب اإلمام أن ويذكر وصوله،

العام ذلك يف .واستوطن
حبرق الشيخ القدوس((يف-وذكر الشيخ-))مواهب عزم ـما ل أنه

دخل الثانية املرة يف احلج إىل السفر على عبداللّه بن والدتهأبوبكر على
ـا فرآه منها؛ ليستودع احملضار عمر الشيخ بنت عائشة التقية الصاحلة
رأت ـما ـ فل السفر؛ ترك على وعزم عليها فأشفق لفراقه، احلال متغرية

له قالت ذلك ـا: ( منه وأن السفر؛ من عليه ماكنت على ولدي يا اعزم
فراقك على هلا) أصرب فقال غ: ( ، ـا وأن املوت يأيت أن ـبأخشى ائ

فقالت) عنك أبداً: ( ، مويت حتضر لن قال) إنك ذلك: ( ، وكيف
؟ عنك،: (قالت) يكون فسألت اجلنة دخلت كأين املنام يف رأيت إين
يل ـع: فقيل بزيل ـت وأن أموت أين إال ذلك معىن وما زيلع، يف ). إنه

ـه رجوع بعد زيلع يف وهو توفيت اللّه رمحها ا فإ كذلك، األمر وكان
احلجمن .مناسك

آنذاك) ١(                                                  الصومال بالد  .عاصمة
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يف ـار س ـة الثاني حجته يف حضرموت العدين اإلمام غادر ـما ل
ـت وبي كزبيد اليمن ائم و عدن على وعرب كثرية، بالد إىل طريقه
علي، بن عبدالرمحن الشيخ عمه ابن مع وكان ـمراوعة، وال الفقيه

ـمحدثني وال ـماء العل من جبملة الرحلة هذه يف واألولياءواتصال
مث ـنة؛ الس تلك وحجا الشريفني، احلرمني أرض بلغا حىت املتقني؛
ـا حاكمه ـاء للق زيلع إىل احلج بعد السفر على العدين اإلمام عزم

األوىل احلجة من به معرفته وكانت عتيق، بن ـ٨٨٠حممد .ه
ـيخ الش بنت عائشة الشريفة والدته مبوت اخلرب وصل زيلع ويف

ل فحزن احملضار، ـهعمر ب وعدت ما وتذكر شديداً، حزناً ا ـمو
الرؤيا حبراً. يف احلديدة إىل سافر أيام أوائل. وبعد يف تعز إىل ومنها

ـق٨٨٩عام فواف ـحر، الش إىل الركوب على عازما وكان ـ، ه
عمر الدين سراج الشريف بوفاة للتعزية الناس اجتماع تعزاً دخولُه

بت املتوىف احلمراء صاحب عبدالرمحن ـانبن رمض ـهر ش يف ـز ع
ـه٨٨٨ إلي وأرسل للتعزية، العدين اإلمام على الناس فانكبت ـ، ه

إليهم فأرسل لتعزيته؛ تعز إىل الوصول على بعزمهم عدن ـماء عل
إىل ـل وص ـما ـ ول ـدن، ع زيارة على فعزم عدن، إىل سيأيت أنه
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حلج–احلوطة فخرج–عاصمة بقدومه؛ عدن أهل خيرب من أرسل
ووجها عدن ـماء ـةعل مدين ـل ودخ الستقباله، أهلها وعامة ؤها

يوم مهيب موكب يف عام١٣عدن من الثاين ـ٨٨٩ربيع ،)١(ه
ـه، لدعائ ـاً طلب الكثري العدد والزمه الناس، من التعازي واستقبل
التعلق شدة عدن أهايل على املوىل وألقى مبحبته، القلوب وامتألت

تعا ربه فاستخار ا؛ اإلقامة منه فطلبوا ـهبه، ل فانشرح ذلك يف ىل
يف قال األزل؛ سابق يف اللّه كتب ما مقتضى على األمر ومت الصدر،

القدوس(( بكر : ( ))مواهب أيب بن علي الشيخ عمه أخربه قد وكان
ـر األم فكان ا، وميوت عدن يسكن بأنه عمره مقتبل يف السكران

وشيد عدن، مبدينة العدين اإلمام أقام احلني ذلك ومنذ فيهاكذلك،
املب) ١(                                                  الذكرى هذه عدن أهل السنويةخلد بالزيارة يسمونه ما بإقامة عام كل اركة

ـه، وفات ـول ح ا أ البعض يعتقد كما ال إليها، دخوله مناسبة وهي للعيدروس،
ـدى إح ـارت وص ـدم، الق منذ عدن يف كبري ومظهر اهتمام املذكورة وللزيارة

املناسبة هذه أن إال والشعب، الدولة ا تعتين اليت الرمسية الشعبية طرأتاملناسبات
ـام املق ـى عل ـة املبيت اهلجمة أسباب من سبباً كانت اليت اإلفراطات بعض عليها

بتاريخ ـمقابر املناصب٢/٩/١٩٩٤املوافق١٤١٥ / ٣ / ٢٣وال أعاد وقد م،
ذات مناسبة اليوم صارت حىت بالتدريج والعملي ـمي العل الزيارة دور ذلك بعد

ومفيدة هامة وروحية اجتماعية  .مدلوالت
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لطالب ومأوى القاصدين، قبلة حياته طيلة صار الذي األفْيح جامعه
كذلك وظل ـمحبني، وال ـمتعلقني، وال الدارين، وغرباء م، ـ العل

عام من شوال شهر يف العدين اإلمام وفاة ـ٩١٤حىت ) .ه
صاحب الشحر((وذكر ـن)١())تاريخ ب ـامر ع ـلطان الس أن

اإلمام قرب على بىن عجيبةعبدالوهاب معظمة قبة من. العدين وبىن
الشيخ لسكىن كبرية وداراً كبرياً، رباطاً الظافري مرجان األمري بعده
حميطة أروقة ثالثة ـملك عبدال بن حممد الشيخ بىن مث بالتربة، القائم

ـ.بالقبة العدين. اه اإلمام انتقال بعد عدن رباط مدد ينقطع م ـ ول
باألمر قام بل اللّه؛ رمحة ـاوىإىل املس أمحد الشيخ ولده بعده من

ـوه وأخ ـه، عبداللّ بن حممد الشريف بعده من قام مث وفاته؛ حىت
وهكذا عبداللّه، بن .عمر

عنه–عاش اللّه ـادات–رضي الع على نفسه موطناً صباه منذ
إذا غرو فال املستحسنة، والصفات ـباه،احلسنة، األش ـن ع تفرد

أظفاره نعومة منذ مقسماً وقته كان فقد أحواله؛ بعض يف واألمثال
 .٨٦ص) ١(                                                 



 

 )٣١(

ـه، اللّ إىل ـدعوة ال ونشر وطلبه، م، ـ العل وخدمة اللّه، طاعة بني
ـراءة وق ـر، واجله السر، يف تعاىل اللّه وذكر اخلري، أهل وجمالسة

ـ الكت ـة مبطالع شغوفاً والديه؛ وخدمة األوراد، وتالوة بالقرآن،
ـالعوام ب رؤوفاً والعام؛ اخلاص النفع يف أوقاته جل صارفاً النافعة؛
ـني، والل ـاللطف، ب ويعاملهم جمالسه، على يترددون ممن وخاصة

يقول وكان باحلسىن، اخلري إىل املؤمن: ( ويوجههم رأيت إذا إين
؛ منه خاطري أرحت الكبائر واجتناب الفرائض، ألداء اللّه وفقه قد

صار قد ـاطري،ألنه خ أشغل وإمنا قدميه، على ميشي الركب مع
يف ـهمكاً من رأيته من خالص يف جهدي وأبذل عناييت، وأصرف

الشيطان حبائل يف واقعاً ) .)١(العصيان،
يف ـه وحمبي أتباعه جيمع عدن مدينة يف استقراره بعد كان وهلذا
ـه علي يعود وذهابه انصرافه أن يعرف من وخاصة ليلة؛ كل جمالسه

ـم ـاعبال ومس ـمجالسة بال حيفظهم فكان ـمخالفات، وال عاصي
ويعطي مسجده، يف م فيصلي الفجر؛ صالة حىت والقراءة الذكر

م إىل بالذهاب له ويسمح يومه، عمل أجرة منهم واحد ـزكل لهن
العيدروسية(() ١(                                                  موعة  .٢٠ص))ا



 

 )٣٢(

ـية، املعص حب عن ويعزف الطاعة، على حاله يتروض حىت لينام،
ل وطاعته كسبه يف نفسه يسوس ذلك بعد .لّهفيتركه

ـمني ـ ـمسل بال والرمحة الرأفة من غاية على اللّه رمحه وكان
ـاء الرج ـاب ب هلم ويفتح يرهبهم، وال يؤنسهم، م، قلو املنكسرة
ـاً جامع ـان وك مواله، رمحة بسعة ـمه لعل اللّه؛ عفو يف والطمع
شديد الدنيا، يف والزهد ـمروءة، وال احلياء، من احملمودة لألخالق

واالعتصام ـهالتمسك علي ـه اللّ ـلى ص رسول وسنة اللّه بكتاب
ـول فض يف ـوض اخل ويكره ذلك، على مريديه وحيث م، ـ وسل

الصحابة بني جرى ما مثل أمجعني)١(الكالم عليهم اللّه .رضوان
ي ـزوكان اخلوف،ن آيات التالوة يف عليه وردت إذا كثرياً عج

ـ وانبس ـا، هل ـاح ارت الترغيب آيات وردت وإذا كثرياً، طويبكي
ـع التقري ـات بآي ـأثر يت ال ممن يعجب وكان أساريره، وانفرجت

فيه) ١(                                                  اجلدل وترك الصحابة، بني جرى فيما اخلوض عدم حبضرموت السلف مذهب
ـاء، البغض ـري غ ـة لألم ـى ترج فائدة األمر ذلك يف يرون ال حيث أساسه من
ـاعة بإش ويشربون يأكلون الذين األهواء وأتباع للسفهاء ال ا وفتح والشحناء،

احلاضراجلدال، لبناء الشرعية القواعد وضع عن ضعفوا ورمبا الرجال، يف والكالم
ـك ذل ـن م شيء الكتب بعض يف قرئ وإذا املرجوة، الكيفية على ـمستقبل وال

عندها الوقوف ويتجاوزون تعليق، دون القراءة ميرون  .كانوا



 

 )٣٣(

ذلك يف ويقول اهلوى: (والترهيب، عليها استحكم إذا القلوب إن
نفوراً إال التخويف يزدها م ـ ) .ل

طيب لكل االختيار حسن املظهر؛ مجايل اجلوهر؛ جاليل وكان
ركبت حىت اإلنفاق كثري وكان ـمركب، وال ـمأكل وال امللبس هيف

ـول يق فكان إنفاقه كثرة على خاصته بعض والمه الكثرية، الديون
ـد: هلم وق لرضاه، إال ذلك أنفقت فما ريب، وبني بيين تدخلوا ال

ـر األم فكان ديين، عين أدى وقد إال الدنيا من أخرج ال أن وعدين
اللّه رمحه قال .كما

يف القدوس((قال ـن))مواهب م اإلنفاق كثرة عن أثري ما حول
اللّه رمحه العادل: ( يده السلطان حبضرة العدين اإلمام ذكر جرى

ـام اإلم يف بالطعن عرض احلاضرين بعض وكأن الكثريي، عبداللّه
وقال السلطان فزجره ألن: العدين، ؛ ـره عص أهل سيد أنه أشهد

أكرم األرض وجه على ـم أعل وال األسخياء، الدنيا يف الناس سادة
) .)١(منه

القدوس(() ١(                                                  يف١٣ص))مواهب وجاء السافر((، ـيخ٢٦٧ص))النور الش ـن ع
الشيخ زمان يف عدناً دخل أنه العمودي عثمان بن حممد بن أمحد بن عمر العالمة
رأى ـما ـ فل ذلك، يف وبالغ أبوبكر، الشيخ فأضافه العيدروس، العدين بكر أيب



 

 )٣٤(

رمح صريةوكان مبنطقة يسكن عدن مدينة يف بدء ذي بادئ اللّه ه
سنة مسجده تشييد ـم ت حىت البحر من ـق٨٩٠قريباً املواف ـ ـ ه

ـات١٤٧٠ وحلق م، ـ ـ العل دروس ـتح وف جواره، إىل فانتقل م؛
وم مسجده وصار ـزالتذكري، كافةن من والزوار األضياف ملتقى له

ويأنس للسماع، يطرب وكان واألقطار، ـه،النواحي جمالس يف ـه ب
ـرى األخ األوقات وظائف يقضي أن بعد اخلاصة األوقات له ويعقد

والتذكري والذكر والدروس، ـم، .بالعل
الزبيدي أمحد بن عبداللطيف الشيخ سئل ـما ـوال) ١(ول أح عن

قال العدين الوقت،: (اإلمام صاحب أنه به اللّه وندين نعتقده الذي
يطول، سره اللّه قدس أحواله ـكالوشرح اإلش إزالة الغرض وإمنا

والكمال البصائر أرباب بشهادة واخليال الوهم أهل ـ) .عن .اه
ـرمي احلض حبرق عمر بن حممد الشيخ ـت: ) ٢(قال كن ـد ولق

إسراف                                                                                                          هذا أن قلبه يف خطر صنع ما كثرة عمر ـيخ. الشيخ الش ـه إلي فالتفت
قائالً العدين إسراف: (أبوبكر فقالوا عمر . )أكرمناهم الشيخ ـتغفر: فقال أس

ـ.اللّه وأهله،. اه م ـ العل إكرام نية على كان صنيعه أن العدين اإلمام كالم ويدل
للتبذير  .وليس

التالميذ) ١( مع ترمجته  .ستأيت
القدوس(() ٢(  .١٤ص)) مواهب



 

 )٣٥(

عقول عنها تقصر سره اللّه قدس سيدي من تصدر أشياء أستشكل
ـائر، البص أرباب على أعرضها اللّه بتوفيق وكنت القاصرة، أمثالنا

منه ـاموما مق ـو بعل عندي ويشهد بالتسليم، ويأمرين إال أحد م
ـيدنا س على عرضت أين ومنها العليم، من هدى على وأنه سيدي،
ـل باجرفي ـد أمح ـن ب حممد باللّه العارف م ـ العال الفقيه وشيخنا
ـها، قبض يف ـيدي س ـرها يباش مالية تصرفات اللّه رمحه الدوعين

فق مصارفها، غري يف األمر ظاهر يف يلوصرفها ـه: ال أن أشهد أنا
ـرفات والتص ـد، والعق واحلل والعزل، للتولية املالك املؤمنني أمري

ـدين. إخل..كلها ال بدر الشريف وشيخنا لسيدنا قلت أين ومنها
أن م ـ أرواحه ـه اللّ قدس األهدل احلسني بن الصديق بن احلسني

فقال علينا، أشكلت بكر أيب الشيخ سيدي ـت: أحوال حت دعها
م ا؛ أماحجا كله، الوجود ألحرقت أشرقت فلو ا؛ بسحا ستورة

أعتابه بتقبيل ونكتفي أبوابه، على نقف أنا ) .ترى
ـيخ الش ـميذه ـ تل به وصفه مبا أحواله عن الفصل هذا وخنتم

الديوان مقدمة يف باوزير السالك((عبداللطيف ـه))حمجة مثال : مبا
وخلقاً، خلقاً الناس أحسن عنه اللّه رضي ـاً؛وشيخنا أدب وأكثرهم

ـواب، اجل ـريع س اخلطاب، حسن احلجاب، قريب اجلناب؛ سهل



 

 )٣٦(

ـه عقل ـان، اللس بليغ اجلنان، ثبت م، ـ احلل كثري م، ـ العل واسع
من ينصف صائب، ورأيه ثاقب، وفهمه راسخ، ـمه وحل راجح،
ـا، ـرف يع م ـ ل كأنه الزلة عن ويتغافل هلا، ينتصف وال نفسه،

إ وحيسن عليه، بغى عمن إليه،يعفو أساء من وإنىل ـة اهلدي يقبل
وال كبرية، كانت وإن اخلطيئة ويغفر عليها، ويثيب يسرية، كانت
ـاكني، املس ـب وحي األيتام، ويكفل األرحام، يصل عليها، يعاقب
ـداقة الص حيب اإلنفاق، كثري األخالق، مجيل الشياطني، ويداري

اجلز يعطي شكرا؛ يتبعه مث املعروف ويفعل وجهراً، ـلسراً ويقب يل
ـاً، أدب ـنهم وأحس ـباً، نس ـرفهم وأش حسباً، الناس أوىف القليل؛
ـين ويغ ـد، الواف ـرم يك جاره؛ ويعز ذماره، حيمي أباً؛ وأكرمهم
ـب حي صحبه، من الشر عن وينهى به، ويأمر اخلري حيب القاصد،
مع الغيظ يكظم ويتبعها؛ عليها بالسلوك ويأمر وينصرها، الشريعة

العذر ويقبل اللّهقدرته، ويشكر بليته، عند الصرب ويدمن حدته، مع
وشدته رخائه .يف

ـنفس ال ـالف خي ـب؛ غري وفعله قريب، وخريه عجيب، صربه
ـن م ـر العش معشار هذا وليس املنان، اخلالق ويرضي والشيطان،

ولكن ؛ احلميدة ـافه،وعجز-صفاته أوص عن قرحييت قصرت وإن



 

 )٣٧(

اتصافه عن القائل-فهمي قال كما : أقول
طاقيتمج حسِب على وصفاً له ــامِععت جل ــِري باليس إال ــا أن ـا ـ وم

الديوان مقدمة يف صفاته عن عنه : ( )١(وقال اللّه رضي وشيخنا
ـة، املل باتباع وآمرهم عليها، وأقومهم بالسنة، زمانه أهل ـم أعل
والفروع، واألصول، احلديث، ـماء عل رأيت ولقد فيها، وأحبهم

في إليه يأتون يفحمهموغريهم حىت فنه يف كل على يف. ملي يذكّر
ـه أن ـق يتحق ـظ وع وإذا اللّه، خلق أرجا أنه يتحقق حىت الرجاء
ألن ؛ تعسر ما ويكره تيسر، ما األمور من حيب اللّه؛ خلق أخوف
ـار اخت إال ـرين أم بني خري ما م ـ وسل وآله عليه اللّه صلى النيب

التفاؤل. أيسرمها حيب عنه اللّه رضي التطريوشيخنا ويكره باخلري،
.)بالشر

ـثرية، فك ومقامه فضله، أظهرت اليت واإلشارات البشارات أما
أورده ـا م ـها ومن ـراجم، والت الطبقات كتب يف خربها ومنتشر

النبوي((صاحب قالإن: )٢())العقد باوزير عبدالرمحن بينما: (الفقيه
قال إذ أبيه عند جلوس أكرب((: حنن لهثالثاً،))اللّه ـا: فقلت ي مه

السالك((ديوان) ١(                                                   .٤ص))حمجة
النبوي(() ٢(  .١٢٠ص))العقد



 

 )٣٨(

قال ؟ ـمكارم،: سيدي وال والعناية الوالية أهل من بولٍد بشِّرت
وجده حاالت من حال عليه طرأ وقد الليايل بعض يف أيضاً : وقال

ـمحامد ـ ل ـائز احل اجلمال، أبراج من الكمال، بدر ويظهر يربز
الشيخ فولد األهىن، املصون والسر األسىن، املقام صاحب األعمال،

اليوم ذلك يف .املذكور
ـد عن ـاً يوم جالساً ترمي وايل دويس بن سلطان السلطان وكان
بلحيته، يعبث بكر أبو وولده العيدروس بكر أيب بن عبداللّه الشيخ

السلطان فقال: فقال ؟ الولد هذا حتب شيخ ؟: يا أحبه ال ! وكيف
والوالية العناية أهل من ولداً أعطيت أين وضعه عند بشرت ) .قد

ـه بأن م ـ العل أهل ويعرفه الطريق، أساسيات من أساس الشيخ
ـنة، احلس ـدوة والق بالنصيحة، اللّه إىل ـمريد بال اآلخذ م ـ املعل
ـالزجر، ب ـاً وحين حيناً، والتأديب بالرياضة والنفس احلال ومراعاة

ـرباء؛. والتأنيب خ ـمية العل ـمعارف ولل إماماً، للصالة أن وكما
ومسلكنيفإن شيوخاً اللّه ذات يف ذيبها و النفس، ـاذ. لتربية واخت

هواه إهله يتخذ ال حىت منه بد ال أمر ـمريد لل .الشيخ



 

 )٣٩(

املتحذلقني وكثرة املربني، الشيوخ انعدام الزمان مصيبة من وإن
ـيوخ،. الفتانني الش عن بالبحث يعتنون الصاحل السلف كان وقد

ويظعنون ذلك سبيل يف .ويسافرون
ـة؛ وتريب تسليك، وشيخ فتح، فشيخ ومراتب؛ أنواع والشيوخ

تربك وشيخ تعليم؛ .وشيخ
من مجلة يف منطوية كلها النماذج هذه العدين لإلمام اللّه هيأ وقد

سيأيت كما عنهم وأخذ م ارتبط الذين -:الرجال
العيدروس عبداللّه اإلمام والده

عصر يف وإمامهم وحجتهم، العلويني زعيم سنة. هكان بترمي ولد
العظيم٨١١ القرآن وحفظ ـ، ومصره،. ه عصره، علوم واستوعب

ـاص اخل ـه ب له شهد مبا والباطن األحوال م ـ عل من عليها وزاد
بالعيدروس. والعام والده ـى. لقّبه عل ـق يطل ـب لق ـام((وهو إم

يف. ))الصوفية وقال: ()١())املشرع((قال األولياء، إمام لقب العيدروس
عبدال: بعضهم جده بوالدته بشر ـما ول األسد، أمساء من عيتروس

ا(() ١(                                                   ) .١٥٢: ٢()) لروياملشرع



 

 )٤٠(

قال السقاف وقته: الرمحن صويف ـ) . هو ـه. اه علي ـق يطل كما
األكرب(( بعده))العيدروس من العدارسة بقية عن له .متييزا

عمر الشيخ عمه بتربيته فقام سنني؛ عشر ابن وهو والده عنه مات
جب ربطه مث عائشة؛ بابنته وزوجه ـيوخاحملضار، ش ـابر أك من ملة

فقهاً، الشريعة، علوم يف خصوصاً فيها؛ وتبحر العلوم، فأخذ عصره
وعقائد وكانت. وحديثاً، وحاالً، ـماً عل التصوف علوم يف وتفوق

عمه تويف ـما ول احملضار، عمه عن أخذها ورياضات جماهدات، له
فقام سنة، وعشرون مخس وعمره هلم نقيباً بنوعلوي اختاره احملضار
ـىت ح كذلك يزل م ـ ل مث والعام؛ اخلاص عنه وأخذ قيام، خري ا

تسمى بقرية ترمي إىل عائداً الشحر جهة رحلة يف وهو اللّه ((توفاه

ـون٨٦٥رمضان١٢يف))عبول ومخس أربع حينئذ وعمره ـ، ه
ـن م عشر الرابع يوم ا ودفن ترمي إىل األعناق على محل مث سنة،

أخوه عليه وصلى أنرمضان، بعد فيه وقال بكر أيب بن علي الشيخ
: لقنه

ـِدكُم بفَقْ الدنيا وحشةَ فيا ـدلُِغبتم ب وال عنكم ِعوض ال فاليوم
ـمعارف ـ لل هلاته فتق من وأول العدين؛ اإلمام شيوخ أول وهو
حلمه، نبت بل الفهوم؛ قبس زناد ـمنحه ل الرجال وأسبق والعلوم،



 

 )٤١(

ومن يديه، بني ـدوعقله وق عليه، قراءته خالل من وإدراكه فهمه ا
ـو ومن ـه، وأخالق سلوكه يراقب احلرص، كل عليه حريصاً كان
يف ـه علي ـه يالحظ ـان ك ما بعض آنفاً مر وقد وأذواقه، معرفته
ـوي، الس ـهج املن طريق على توجهه أقام حىت وقراءاته، مطالعاته

علوي ـي ـن ب السادة ـمسلك : ل
ِم ـاِن الفتي ـئُ ناِش ـاوينشأ ـوهن أب ـوَّده ع ـان ك ما على

فحقق القرآن؛ وحفظ م، ـ العل كتب حتقيق على أبوه عوده لقد
السلوك اهلداية((يف و))بداية العابدين((، الفقه))منهاج ويف ـهاج((، من

و))الطالبني للغزايل))اخلالصة((، النقيب((و. وكلها ابن وقرأ))عمدة ،
السلوك والده))اإلحياء((يف ـقعلى بطري ـزم الت مث معانيه، وحقق ،

حياته طول يوم كل منه شيء مطالعة .النذر
بعد وأخرجه سنة، عشرة أربع ذاك إذ وعمره اخللوة أبوه وأدخله

وقال أيام رياضة: سبعة حيتاج ال اللّه حبمد .إنه
رعايته وحتت والده حياة يف رياضاته من كل: وكانت خروجه

شعا بعض إىل الليل آخر من بنليلة عبدالرمحن عمه ابن مع ترمي ب
صالته يف أجزاء عشرة منهما واحد كل فيقرأ إىل. علي، يرجعان مث

له صار حىت صغره من السهر نفسه عود كما الفجر، قبيل املسجد



 

 )٤٢(

تكلف بغري وطبعاً .عادة
شهرين بنحو العيدروس اإلمام وفاة أربع-وقبيل ذاك إذ وعمره

سنة الع-عشرة ولده يفأَلْبس جملسه وأجلسه وأجازه، وحكمه دين
سنة يقول٨٦٥رجب كان وهلذا ـ، ـرجة: (ه مس ـا ـوين أت

وقالوا ).)١(فركبت. اركب: ملجمة،
ـعه؛ وأنص العمر أفضل والده حياة من العدين اإلمام عاصر وقد

وناصعة فاضلة العيدروس اإلمام حياة ـامخ. وكل الش مقامه شهد
ـ لب النقابة منصة ـراءعلى أم لدى النافذة ـمته وكل علوي، ـي ن

ـالس ا يف ـه يدي بني جلس كما العشائر؛ ورؤساء حضرموت،
به ويتأدب منه، ويستمع عليه، يقرأ والعامة ، والده. اخلاصة وكان

فيها ويقول الغزايل، اإلمام بكتب م: (شغوفاً ـ فه إىل ـل تص ـا إ
ـ العل إىل الوصول يف ويشترك األفهام، عموم ـاصمعانيها اخل ا م

).والعام
ـي) ١(                                                  ـن ب أكابر بعض أن وذلك موته، بعد والده مقام أقيم عندما العبارة هذه قال

له قال السن؟: (علوي هذا يف املقام هذا تنال مسرجةً: (فقال) كيف ا أتوين إمنا
يل.ملجمة وقالوا فركبت: ، السائل) . اركب، ذلك له ـيد،: (فقال س يا اركب

اللّه فضل يشاءفذلك من ص) .يؤتيه ـ العيدروسية((من١٢اه موعة  .))ا



 

 )٤٣(

الفقراء، على الواسع وإنفاقه والده، كرم العدين اإلمام شهد كما
ـدين ال ـن م وعليه مات حىت واأليتام؛ واألرامل، ـمحتاجني، وال
وفيها بعد؛ فيما العدين اإلمام عنه أداها دينار، ألف ثالثون والغرم

: يقول
أيب ـن دي ـيت قَضَّ أنين ترى ثالأما ذاك ـاِروكان دين الف )١(ثونَ

ـز حي إىل ـرج خ ما منها املؤلفات من مجلة األكرب وللعيدروس
ـا خمطوط ـزال ي ال ـا م ومنها األمحر، كالكربيت وطبع الوجود

كالمه .)٢(كمجموع
السكران بكر أيب بن علي الشيخ

اللّه–ولد سنة–رمحه ترمي العظيم،٨١٨يف القرآن حفظ ـ ه
وخ القراءات؛ علوم وحفظوحقق ونافع، عمرو، أيب قراءيت صوصاً

الصغري(( أهم))احلاوي وكان النحو، يف واحلاوي الفقه، يف للقزويين
يكفله كان حيث احملضار عمر الشيخ عمه به اعتنوا الذين شيوخه

العيدروسية((الديوان،) ١(                                                  موعة  .٢٨٨ص))ا
يف) ٢( السخاوي له ترجم الالمع((وممن ـة) ١٦: ٥())الضوء ترمج له أفردنا وقد ،

السلسلة هذه  .ضمن



 

 )٤٤(

والدمها وفاة بعد العيدروس وشقيقه ـن. هو، م ـة مجل ـن ع أخذ
لط ـاوزير ب ـل وغي الشحر إىل ورحل حبضرموت، ـبالشيوخ ل

ـافر س مث باشكيل؛ الشيخ عن وأخذ عدن؛ إىل رحل كما م؛ ـ العل
سنة الشريفني احلرمني ـماء؛٨٤٩إىل العل من مجلة عن وأخذ ـ ه

ـمائها عل عن وأخذ زبيد، دخل ـه. كما حيات أول يف ـتهر واش
مث ـه، وحقائق بالتصوف اشتهاره من أكثر فيه والتحقيق م، ـ بالعل

فيها غدا حىت القوم علوم يف وقدوةتدرج .مثاالً،
ـها من مفيدة ـمية عل وتصانيف عديدة، جماهدات ـراج((له مع

الطريقة((و))اهلداية أسانيد يف املشيقة البهي((و))الربقة املدهش الدر
علي بن سعد الشيخ مناقب والنحو،))يف الفقه، يف أخرى وكتب ،

شعر وديوان ـرموت. والعقائد، حض ـل داخ كثري خلق به وانتفع
يف. اوخارجه وخاصة الغزايل بكتب خاص اعتناء ،))اإلحياء((وله

ـا ذكر القلوب، على قوي أثر ذات مأثورة وعبارات ِحكَم وله
ـ ك التراجم الدعوة. وغريه))املشرع((كتب منرب يف قائم وهو وتويف

عام ـم بترمي٨٩٥والعل ودفن ـ، .ه
ـا ك ـث حي عليه، تأثرياً العدين اإلمام شيوخ أعظم من نوكان

واالنتفاع بقربه، ويستأنس علي، الشيخ عمه إىل مييل العدين اإلمام



 

 )٤٥(

عليه واألخذ ـة،. منه، النافع ـب الكت ـن م ـة مجل عليه قرأ وقد
ـ املعارف((ك وختمه))عوارف السهروردي، الدين شهاب لإلمام

سنة جملسه يف اخلرقة٨٧٧عليه عمه ألبسه كما ـ، ـه)١(ه ل وأذن ،
مج يف وأجازه إلباسها، وأسانيدهيف مروياته يف)٢(يع بنته وزوجه ،

القلنسوة: اخلرقة) ١(                                                  أو كالعمامة املريد رأس على يوضع لباس ـزهي رم ـي وه ،
دائرة حتت والدخول لشيخه، املريد ومبايعة ـمريد، وال الشيخ بني الروحية للعالقة
ـن ب ـد الولي ـديث ح ـده يؤي والعمل، م ـ العل خالل من ورسوله اللّه حكم

قال الصامت بن قال((: عبادة أبيه عن أيب اللّه: أخربين رسول اللّه–بايعنا صلى
ـم وسل وآله السمع-عليه ـمنشطعلى ـ وال ـر واليس ـر العس يف ـة والطاع

يف ـاف خن وال كان، حيث احلق نقول وأن أهله، األمر ننازع ال بأن ـمكره، وال
الئم لومة .))اللّه

املبايعة معىن اخلرقة لبس واختالف. ففي وأسانيدها اخلرقة مطلب حققنا وقد
املطبوعة ترمجتنا يف فيها ـماء امل((العل الفقيه األعظم  . ٢٩ص))قدماألستاذ

إىل: اإلجازة) ٢( ـلة متسلس ـة الذوقي ـوم والعل الشرعية العلوم يف الرواية سند هي
وحتقيقها العلوم أصول من أصل وهي األصلية، ال. مصادرها ـميذ ـ التل ـان وك

أو ـة مكتوب اإلجازة بواسطة شيوخه له أذن إذا إال مريداً م ـ العل أهل عند يعترب
امل اإلذن مبثابة وهي ـاراتشفوية، واعتب شروط وهلا فيه، از ا م ـ العل يف تسلسل

م مصنفا من كثري يف ـم العل أهل ذكرها ـة. خاصة مدرس يف ـا إليه أشار وقد
كتابيه يف احلبشي عمر بن عيدروس العالمة السيد ـت((حضرموت اليواقي عقد

و))اجلوهرية الرجال((، أسانيد يف الآلل  .))جواهر



 

 )٤٦(

والده .)١(حياة
فيه مادحاً السكران بكر أيب بن علي الشيخ : )٢(وقال

أفخر هو بل املسك كنشر ـنيسالم ح ـحى الض مشس من ر وأ
ـوامر ـ غ ـات ـ والزاكي ـه ـ ـهرورمحت وتش ـو وتعل تغلو مضاعفةٌ
ـ عفيِف جنِل اللّه ديِن فخِر ـرهعلى ومظْه ـرٌّ ِس املفضاِل بكٍر أيب

ـةً عناي ـاه واحتظ ـي إهل مغمررعاه اِحلفِْظ حيطِة يف وخصَّصه
ـه عطاِئ ـل جزي ِمن إهلي ـرجزاه وتكْب تجل حتُصى ال لطائف
ـٍة حلظ ـل ك يف النفع يعود ويغمرومنه يطمو اإلخوان السادة على

ـٍني ح كل عليه ـٍةسالم ـروطرف وينش يزكو اآلباء على سالم
احلمى وطمى ضمه ربعا اللّه ـرسقى متُط ـوِّ اجل من إفضال سوابغ
ـٍة بطاع ـاً مكين ـاً متكين ـِهروأعطاه يب هنالك ما اشتقاٍق وحال
سالمٍة كمال من حصيناً ـروحصناً وتبص تدلّ نصيحاٍت وحمِض
إىل) ١(                                                  التراجم كتب ـرهأشارت وعم العدين أبابكر ابنه زوج العيدروس اإلمام أن

ـراً مبك ـه لبلوغ وذلك السكران، بكر أيب بن علي عمه بنت على سنوات عشر
فيه يكون ما أقل السن هذا وألن جسمه، تركيب وصحة مزاجه، اعتدال بسبب

مبكرين م وبنا أبنائهم تزويج إىل مييلون السلف وكان باالحتالم،  .البلوغ
النبوي(() ٢(  ).١٣٥: ٢())العقد



 

 )٤٧(

ـا أثره ـة مهّ التسليك ذوي ـربصادقميد يفت ـيس ل كامٍل عزٍم
ـرها بس ـيض يف أحواٍل ـدرسرايةَ مص للحب للسر قابٍل على
مجاهلا من حلى ـمعىن بال يكدروختلع ليس صفا ِسرٍّ ذي كلّ على
حالكم يكمل اخللق خري شرع ــرويف يبص ــا للرباي ــر س ــتمكني ب
سره معدن الكون روِح سر ـرعلى تكث ـاً دأب التسليم مع صالةً
ــرة وعت وزوج ــحاب وأص ـروآل نغم بالفضل اهلدي يف وتابعهم
توبة نصح ـمصطفى بال ـرونسأله يظه بالكماالت ختام وحسن
ـم ومن واألصول وفروع ـذكرلنا ي ـني ح نسبةٌ أو سبب له
ا ـمن ل فاعمم اإلسالم ـرودائرة يغم عطاياك من جود بفياض
م ـ دائ ـلُك وفض هطّالٌ ميطرفجودك الدوب على هتانٌ الكون على
العلى وأوصافك احلسىن ـربأمسائك حتص ليس يٍد كم يقتضيه وما
وبالردى جينا النقص مبحض وتغفرفنحن تعفو الفضل مبحض وأنت
ـةً نفح سألناك قد ريب وتنشربوجهك وفرعي أصلي على تفيض
ومذنٍب برٍّ اإلسالم حوى من جبالعلى يف ـروما ومقف والسهول
مفضٍل خري يا منك بغيٍث ـرأغثهم لتغم ـبالد ال ـل ك به وعم



 

 )٤٨(

السكران بكر أيب بن أمحد العباس أبو الفقيه الشيخ
ـمثابرة ـ وال االجتهاد من غاية على ا ونشأ بترمي ـظ. ولد حف

الفنون من مجلة يف وبرع املتون، واستظهر العلوم، وحقق . القرآن،
من مجلة عن امةوأخذ إىل الطلب سبيل يف وسافر عصره، شيوخ

النسكني ألداء احلرمني إىل ورحل زبيد، ودخل ـا. اليمن، وأخذ
كثريين ـماء عل ـثري. عن ك وكان العبادة؛ يف حتريه بكثرة وعرف

تعاىل اللّه خشية من البكاء كثري الرب؛ أعمال على .املداومة
أخيه ابن أجلهم من الشيوخ من مجلة عنه ـدينأخذ الع ـام اإلم

هنا- له به-املترجم اعتناء علي وعمه والده بعد الثالثة ثالث وهو
ومراعاته بتربيته ـه،. واهتماماً الفق مؤلفات من مجلة عليه قرأ وقد

ـه ومالحظات ـه، بتوجيهات انتفع كما العلوم، وخمتصرات والنحو،
ـانيده. السديدة وأس ـه، مرويات كافة يف اإلجازة على منه وحصل

عامالع آخرها كان وأجازه، وألبسه، .)١(بترمي٨٦٧الية،
يف) ١(                                                  ذلك اللطيف((ذكر العيدروسية((من))اجلزء موعة :قائال٢٢١ص))ا

ـن( ب ـر بك أيب الشيخ ابن أمحد أبوالعباس الفقيه عمي املبارك السيد ومنهم
ـري للخ احملبة عظيم األبرار، والسادة األخيار أكمل من وكان عبدالرمحن؛ الشيخ

وأهل النهار؛وأهله وأطراف الليل أثناء األذكار على املداومة كثري وطلبته؛ م ـ العل



 

 )٤٩(

مذحج علي بن سعد الشيخ
ـك الناس ـريب امل والباطن الظاهر ـمي عل بني اجلامع الشيخ هو

احلضرمي علي بن ـد. سعد بع ـرآن الق وحفظ ا ونشأ بترمي ولد
ـدالرمحن عب للشيخ به جاءت ذلك بعد أمه أن إال ؛ وشدة معاناة

فقال عليه(:السقاف؛ اللّه يفتح عندنا كذلك،)اتركيه األمر فكان ؛
ـال مج ـه الفقي على الفقه فقرأ الشيوخ؛ أكابر من مجلة على وقرأ
ـل فض بن عبداللّه الشيخ على وقرأ باقشري، حكم بن حممد الدين

ـعة. بلحاج واس ترمجة السكران بكر أيب بن علي الشيخ له ترجم
مناقب((مساها يف البهي املدهش عليالدر بن سعد : فقال))الشيخ

ـيم( العظ ـرآن الق بأدب متأدبا والسنة الكتاب اقتفاء سريته كانت
الصحابة وأفاضل الكرمي ).والنيب

ـتني                                                                                                          وس ـبع س سنة آخرها خمتلفة جمالس يف عديدة مرارا الشريفة اخلرقة ألبسين
ـمان بعدوث اإلسالم بالد وسائر تعاىل اللّه حرسها بترمي املعروف أبيه مبسجد مئة

عبد الشيخ وعمه شيخه ألبسه كما ومساع، ألبسهحضرة كما عبدالرمحن، بن اللّه
ـده وال ألبسه كما عرف، صاحب عمر الدين شجاع القدوة اإلمام وصنوه أخوه

املذكور عبدالرمحن الشيخ  ).وشيخه



 

 )٥٠(

الراسخني ـماء العل من الصاحلني اللّه عباد مسلك وكان. وسلك
ـه، للّ ـة مراقب وكثرة وقيام صيام من العظيمة اهدات ا رجال من

الكال فضول عن وصمت ـارةوخشية عم ـع م للنفس وحماسبة م،
ولصاحلي البيت آلل احملبة غاية مع الربيات، رب يرضي مبا األوقات

هلم والدعاء ـمني املسل على والشفقة م بآدا والتأدب .األمة
على الثقات أمجع الذين الوالية رجال من سعد فالشيخ وباجلملة

موال خدمة يف حياته وقضى احملضة، العبودية مراتب راضيابلوغه ه
داع دعاه حىت مطمئنا ـننيمستبشرا االث ـة ليل الوفاة ـب٩ي رج

ـه٨٥٧ جنازت ـهدت ش أن بعد بترمي، الفريط تربة يف ودفن ـ، ه
حزنوا الذين األمة عامة ومن والصلحاء ـماء العل من عظيمة مجوعا

لفراقه وبكوا  .لفقده،
قلبه ومالك صباه، يف عليه أثراً الشيوخ أكثر سعد الشيخ وكان

يقول العدين اإلمام كان حىت وممساه، صبحه يف ـا: (وجوارحه م
يل ـه ومالزمت يب عنايته لكثرة سعد الشيخ إال أيب أن أحسب كنت
إىل يب ـذهب ت أن اخلادمة أمروا بكيت إذا كنت حىت صباي؛ يف

إليه فأسكن معتكف فيه هو الذي قمت. املسجد الليايل إحدى ويف
حىت البكاء علي واشتد نومي فأمروامن كلهم؛ البيت أهل أيقظت



 

 )٥١(

املسجد باب إىل يب فخرجت سعد الشيخ إىل يب تذهب أن اخلادمة
ـو وه ـه من غفلة يف سعد الشيخ على فدخلت ورجعت؛ وألقتين
ـذين أخ يب أحس ـما فل السماء؛ إىل عينيه فاحتاً قفاه على مستلٍق
ـه كأن الشعري من حاراً قرصاً وأعطاين ثوبه، علي وألقى وأضجعين

النوم ـي ـن غلب حىت به فاشتغلت بالتنور، العهد ).قريب
ـه ب وانتفع سعد بالشيخ ارتباطه ازداد العدين اإلمام كرب ـما ول
التمييز سن حال الشريفة اخلرقة وألبسه تاماً، أخذاً عنه وأخذ كثرياً،

سنة األول مجادى بشهرين٨٥٧يف وفاته قبيل ـ .ه
يقول العدين يأتيين: (وكان ما وتعاىلأكثر سبحانه اللّه من املدد
سعد الشيخ ـو)بواسطة حن يف ـدين الع واإلمام سعد الشيخ وتويف ،
العمر من سنني صباه)١(سبع يف العدين رأى ـما كل يقول وكان ، :

عظيم( شأن الولد هلذا ).سيكون
ـيخ) ١(                                                  الش رمي من البعض يتناقله ما صحة ينتفي سعد الشيخ لوفاة التحديد ذا و

حل يف العدين واإلمام عدن إىل ووصوله ترمي من بالطني ـجدهسعد مبس الدرس قة
ـل قب سعد الشيخ وفاة أن اتضح حيث هلما، كرامة بسواكه املاء عتم قطع ـما ل
علي، بن سعد غري آخر رجل هناك كان إذا إال اللّهم بعدن، العدين اإلمام سكىن

ص ذلك على الكالم  .١٢٩وانظر



 

 )٥٢(

علي بن حممد عيديد((الشيخ ))صاحب

ع بن حممد باللّه العارف الويل الشريف السيد بنهو حممد بن لي
الفقيه عم ابن عبدالرمحن بن أمحد الفقيه ابن عبداللّه بن كان. أمحد

ـن م ـرب الغ جهة يف شعب وهي ا؛ لسكناه عيديد مبوىل يعرف
على قرأ املتقني؛ واألولياء العاملني، الفقهاء من اللّه رمحه كان ترمي،
باقشري، حكم بن حممد الشيخ وعلى السقاف، الرمحن عبد الشيخ

وغريهم فضل، بن اللّه عبد الشيخ من. وعلى مجلة يف متبحراً وكان
يف ـة حوط ـتىن اب ـريح، والتش الطب م ـ عل ومنها وادي((العلوم

للصالة))عيديد مسجداً ا وبىن اجلمعة. ، لصالة إال خيرج ال وكان
ورجال ـم العل طلبة عليه يتردد وكان اخلري، أهل من أحد وزيارة

واال لألخذ سنة. نتفاعالوالية اللّه رمحه بترمي،٨٦٢تويف ودفن ـ ه
األبرار رمحة اللّه .)١(رمحه

ونال سنوات، عشر اإلمام هذا حياة من العدين اإلمام أدرك وقد
ـني ب ـردد يت كان حيث واإلجازة، واإللباس، والدعاء، النظر، منه

العينية(() ١(                                                  واختصار٦٥٣-٦٥٢ص)) شرح  .بتصرف



 

 )٥٣(

م على واآلخر ـزاحلني ـعبن بش العيدروس اإلمام والده بصحبة له
وانتفعويف. عيديد العدين اإلمام عليه قرأ والزيارات الترددات هذه

يف العدين ذلك إىل وأشار اللطيف((به، ـمشاخيه))اجلزء ل ذكره عند
بسنة اإللباس ذلك وحدد اخلرقة، سند عنهم أخذ ـ٨٥٩الذين ه

ـ٨٦٠أو .ه
بلفقيه عبدالرمحن بن حممد الشيخ

عليه وقرأ بترمي العدين اإلمام عنه والتصوف،أخذ الفقه، علوم يف
.وغريها

بافضل بلحاج عبدالرمحن بن عبداللّه الشيخ
ـه بتوجي م ـ ـ للعل طلبه بداية منذ بترمي العدين اإلمام عنه أخذ

واحلديث الفقه، علوم يف وخاصة ـيخ. والده؛ الش ـاة وف وكانت
ـنة س ـان رمض شهر من اخلامس يف بلحاج عبدالرمحن بن عبداللّه

الش٩١٨ مبدينة ـ ودفه ـنةحر س ـان فك ـده مول ـا أم ـا، ن



 

 )٥٤(

ـ٨٥٠ .)١(ه
باجحدب علي بن حممد الشيخ
بترمي الكرمي القرآن عليه .)٢(حفظ

غربي بن ـم سال الشيخ
بترمي الكرمي القرآن عليه .)٣(حفظ
باهرمز حممد بن إبراهيم الشيخ

ـنة س ـبام ش ـة مدين يف اخلرقة منه ولبس العدين اإلمام عنه أخذ
حمفل٨٩٧ يف ـ ـماءه والعل املشايخ من مجلة حضره .)٤(عظيم

السافر(() ١(                                                   .٩٨ص)) النور
يف) ٢( ذلك اللطيف((ذكر  .))اجلزء
السابق) ٣(  .املرجع
ص) ٤( السابق  .١٧املرجع



 

 )٥٥(

العمودي عثمان بن حممد بن أمحد الشيخ
اإللباس، يف وأجازوه ألبسوه الذين أشياخه من العدين اإلمام عده
ـام ع ـن دوع لوادي العدين اإلمام ا قام زيارة أول يف ذلك كان

ـ٨٦٧ .)١(ه
بافضل أمحد بن حممد الشيخ

العد اإلمام أيضاً ـهذكره مثال مبا أشياخه كبار من وعده : )٢(ين
احلرام حمرم شهر بتاريخ إلباسها يف يل وأذن الشريفة اخلرقة ألبسين

ـن٨٨٧سنة ب ـد حمم الدين مجال القاضي شيخه ألبسه كما ـ ه
األنصاري باشكيل .مسعود

سنة بترمي بافضل أمحد بن حممد الشيخ وينسب٨٤٠ولد ـ، ه
احلضرمي سعدالعشرية مجلةوكان. إىل عن حوهلا وما بترمي أخذ له

ـذ وأخ عدن إىل رحل مث والغيل، الشحر إىل ورحل ـماء، العل من
وجد بامحيش، أمحد بن وحممد باشكيل، مسعود حممد العالمة عن

يف) ١(                                                  ذلك اللطيف((ذكر  .١٦ص))اجلزء
ص) ٢( السابق  .١٨املرجع



 

 )٥٦(

ـدين الع اإلمام دخل ـما ول وتصدر، العلوم يف برع حىت واجتهد
العدين قدم إذا إنه حىت وحيترمه، جيله بافضل الشيخ كان ـنعدناً م

ـه بقدوم الناس أكابر م ـ يعل قبله عدن إىل يدخل الشيخ كان سفر
ـمالقاته ل باخلروج قال. ويأمرهم ذلك عن سِئل ـما ـل: ول لتص

إليهم وبنظره إليه بالنظر الناس إىل اللّه عامر. رمحة السلطان وكان
شفاعته يرد وال وخيدمه بافضل الشيخ جيل عبدالوهاب وكان. بن

واحترا مقام حوهلاله وما عدن يف ـريف. م الش الشيخ ذلك نظم
فيها قال قصيدة يف احلمراء صاحب باعلوي عبدالرمحن بن : عمر

زهت عدنٌ به شخٍص على ـمائِلسالم الش زيِن املشهوِر فضٍل أيب
ـرِعه ش ـادِم خ اللّه لدين ـِلمجاٍل احملاف ـدِر ب ـه اللّ طريِق دليِل

القصيدة آخر .إىل
مؤلفا ـراجمله ت ـرح ش ـها من ـدة، مفي ـائل ورس عديدة ت

ـ)١(البخاري ل وخمتصر الزركشي((، يف))باملنثور((املعروف)) قواعد
وكتاب املختصر، هذا شرح مث ، الفقه ـالح((أصول والس ـدة الع

فصوله: أي) ١(                                                  وعناوين البخاري أبواب عناوين  .شرح



 

 )٥٧(

النكاح عقود ـمتويل ـاوي))ل الربم ـة ألفي وشرح ـا،)١(، وغريه
السبت يوم وفاته سنة١٥وكانت ـ٩٠٣شوال ـنه ودف بعدن

.)٢(ا
باخمرمة علي بن أمحد بن عبداللّه الشيخ

يف له السافر((ترجم رجب)٣())النور يف ميالده وذكر ـ٨٣٣، ه
ـم العل لطلب عدن إىل رحل مث القرآن وحفظ ا ونشأ باهلجرين،
بامحيش، أمحد بن وحممد باشكيل، مسعود بن حممد باإلمامني وتفقه

الطلب، يف وجد ـلواجتهد حص أنه إال شيئاً ميلك ال فقريا وكان
ـدة عم وصار برهانه وظهر أقرانه ساد حىت كثرياً شيئاً ـم العل من

منهم أوالدا منها ورزق بنته أبوشكيل زوجه بن: الفتوى، الطيب
باخمرمة .عبداللّه

ـة الدول ـد عه يف ـدن بع القضاء أمحد بن عبداللّه الشيخ توىل
ب الوظيفة وباشر العدلـزنالطاهرية، وأقام باحلق، وصدع تامة، اهة

الربماوي) ١(                                                  عبدالدائم بن حممد لإلمام الفقه أصول يف ألفية ـ٩٣١ت ( وهي  ).ه
يف) ٢( السخاوي له ترجم الالمع((وممن  ) .١٤: ٧())الضوء
السافر(() ٣(  .٣٠ص))النور



 

 )٥٨(

مث ـاء، القض ـة وظيف من هارباً حضرموت إىل عاد مث سنتني، مدة
ـا وأقام عدن إىل فعاد القضاء عن طاهر بن علي السلطان أعفاه

سنة حمرم يف وفاته ـ٩٠٣حىت .ه
املزجَّد عمر بن أمحد الشيخ

ال ـدين ال صفي الكثرية؛ العلوم صاحب اإلسالم؛ ـيشيخ قاض
ـن ب ـف يوس القاضي ابن عبدالرمحن بن حممد بن عمر بن أمحد
ـزن ي ذي ـن ب سيف امللك ابن حسان بن حممد بن علي بن حممد
الشافعي ـمزجَّد بال الشهري الدين شهاب املرادي السيفي املذِحجي

زِبيد إىل نسبة .الزَّبيدي؛
املعتمدين احملققني وأحد املشهورين، ـماء العل من ـا. كان نوك

وفروعها، أصوهلا اإلسالمية العلوم مراتب يف التمكن من غاية على
سنة من٨٤٧ولد مجلة عن وأخذ ا، ونشأ الزيدية قرية جبهة ـ ه

يف ـز ومتي كثرية علوم يف وبرع وغريها، وتعز الفقيه، بيت ـماء عل
وقته أوحد كان حىت الفقه م ـ املشهورة. عل مصنفاته العباب((ومن



 

 )٥٩(

ن مبعظم واألصحاباحمليط الشافعي ـمزجَّد)١())صوص ـ لل وكان ؛
فيه إبداع وله بالشعر، ذلك. شغف وباشر وزبيد، عدن قضاء وِلي

وبني بينه وكان الترتيب، من غاية على أوقاته وكانت وديانة، بعفة
وكانت قليب، ميل اآلخر إىل منهما ولكل كلي احتاد العدين اإلمام

بي وجرت وتعلق، حمبة عندبينهما ستأيت ومواصالت مكاتبات نهما
واألشعار املراسالت .ذكر

سنة اآلخر ربيع يف املزجد وفاة ـاب٩٣٠وكانت بب ودفن ـ ه
ـه تالمذت ـن م ـاء واألدب ـماء العل أكابر من مجاعة ورثاه سهام،

.ومعاصريه
ـها من منوذج ذكر سيأيت ومراسالت مساجالت بينهما كان وقد

الع اإلمام شعر على الكالم صعند .١٠٧دين
العامري بكر أيب بن حيىي الشيخ

يف العدين اإلمام اللطيف((ذكره ـه))اجلزء مثال ـهم: )٢(مبا ومن
شرحه) ١(                                                  كما البكري، أبواحلسن اإلسالم شيخ العالمة شرحه بنالفقيهوقد أمحد

يف اهليتمي خمطوطا))اإليعاب((حجر زال وال إمتامه، قبل مات أنه  .إال
مو(() ٢( العيدروسيةا  .٢٢٣ص))عة



 

 )٦٠(

ـويل ال ـة العالم احلرب احملدث احلافظ اإلمام الفقيه وشيخي سيدي
شيخه عن الشريفة اخلرقة ألبسين العامري، بكر أيب بن حيىي الصاحل

أمح ـمساوى بال املشهور الشريف يفالشيخ يل وأذن ـىي، حي بن د
حرض مبدينة الشمسي مبسجد املعروف املسجد يف وذلك إلباسها،

عام اللّه األوىل٨٨٠حرسها للحجة مكة إىل رحليت يف ـ .)١(ه
الزيلعي بكر أيب بن مقبول الشيخ

يف ذكره اللحية، بصاحب اللطيف((ويعرف .)٢())اجلزء
الزيلعي موسى بن مقبول الشيخ

يف اللطيف((ذكره .)٣())اجلزء
السخاوي عبدالرمحن بن حممد الشيخ

ـن ب ـد حمم الدين مشس العالمة الفقيه املؤرخ احلافظ اإلمام هو
ـل األص ـخاوي الس ـد حمم بن عثمان بن بكر أيب بن عبدالرمحن

يف) ١(                                                  السخاوي له ترجم الالمع((وممن  ).٢٢٤: ١٠())الضوء
العدروسية(() ٢( موعة  .٢٢٤ص)) ا
السابق) ٣(  .املرجع



 

 )٦١(

ـالبقيع ب ـمدفون ـ وال املنورة ـمدينة بال املتويف الشافعي القاهري
مالك اإلمام مشهد .جبوار

يف عامولد األول كما٨٣١ربيع ، صباه يف القرآن وحفظ ـ ه
ذلك بعد و))املنهاج((حفظ ـك، مال ابن وألفية ، ـة((للنووي خنب

ـطلح))الفكر املص يف العراقي وألفية املصطلح، يف حجر ابن لشيخه
وغالب ـاوي))الشاطبية((كذلك، الش ومقدمة السبعة، القراءات يف

العروض ال. يف علوم يف ـميقات،وشارك ـ وال واحلساب، فرائض،
والفقه التفسري، أربعمئة. وأصول حنو عن وأخذ عدة فنون يف وبرع

واإلمالء. شيخ والتدريس باإلفتاء له ـى. وأذن عل ـديث احل ومسع
ـطالح االص عليه وقرأ له، لزميا وكان حجر؛ ابن الشهاب شيخه
م ـ ـ ول ـال؛ الرج يف وتصانيفه احلديث علوم عنه وأخذ بتمامه،

ماتيفا حىت حجر ابن شيخه .رق
السند؛ وطلب األخذ، وزيادة واالنتفاع، للنفع، البالد جيوب أخذ مث

ـمائها عل عن وأخذ مبكة وجاور الشريفني احلرمني إىل عاد .مث
منها عديدة، تصانيف وله واإلمالء؛ واإلفتاء، للتدريس، وتصدر

احلسنة(( و))املقاصد احلدي((، ألفية بشرح املغيث و))ثفتح القول((،
الشفيع احلبيب على الصالة يف و))البديع ـل((، أله الالمع الضوء



 

 )٦٢(

التاسع و))القرن ـام((، اإلم ـة ترمج يف ـروي ال العذب ـمنهل ال
و))النووي والدرر((، وغريها))اجلواهر حجر، ابن شيخه ترمجة يف

املؤلفات عام)١(من تويف اللّه٩٠٢، رمحه ـ  .ه

أ بن أمحد الشرجيالشيخ محد
ـن ب أمحد بن أمحد الدين شهاب األجل الفقيه العالمة الشيخ هو

سنة ولد احلنفي، الشرجي بكر أيب بن ومسي٨١١عبداللطيف ـ ه
ـن ب ـد أمح ـيخ كالش ـماء العل من مجلة عن وأخذ والده، باسم
ـن اب ـي وعل ـي، الفاس والتقي العلوي، والنفيس الرداد، بكر أيب

امل الفتح وأيب وغريهماجلزري، .راغي
ومنها احلديث؛ م ـ عل يف أغلبها املؤلفات من جمموعة التجريد((له

ـحيح الص اجلامع ألحاديث يف))الصريح ـه كتب ـهر أش ـو وه ،
وله واإلخالص((احلديث، الصدق أهل اخلواص تراجم))طبقات يف

اليمن أهل من .الصوفية
سنة الثاين ربيع ا ووفاته بزبيد ميالده امل٨٩٣كان ـ ـ ـقه واف

السافر(() ١(                                                   .١٩ص))النور



 

 )٦٣(

ـد)١(م١٤٨٧ زبي مدينة يف الشرجي بالفقيه العدين اإلمام اجتمع ،
سنة احلج إىل طريقه يف لآلخر٨٨١وهو منهما كل واعترف ـ، ه

العدين اإلمام وكان وأخيه، صاحبه من منهما كل واستمد بالفضل،
كتابه عن مسع اخلواص((قد ـمطالعة،))طبقات ـ لل عارية منه فطلبه

كتب منه فرغ ـما ـدي: إليهول عن حل وقد الكتاب، إليكم صدر
ـلح يص من ومثلك عاطلة، أبيات البديهة على وخطرت عاٍل مبحل

مطلعها وكان أساء، عمن ويتجاوز اختل، : ما
ـراً ذك أحييت قد الدين ـراًشهاب فخ وزدت ـال الكم ألرباب
ـميناً ــ ث ــداً عق ــه نظمت ــد ودرافق ـال ع جوهٍر كم )٢(حوى

أب املكيالشيخ القاسم و
يف ذكرهم الذين شيوخه مجلة من اللطيف((وهو وأشار))اجلزء ،

ـذي ال بإسناده إلباسها يف له وأذن الشريفة، اخلرقة منه لبس أنه إىل
سنة وذلك اجليالين عبدالقادر الشيخ إىل متصال ـ٨٨٠أورده ـ ه

حتقيق) ١(                                                  مقدمة اخلواص((عن احلبشي))طبقات  .لعبدالاله
العيدروس((الديوان،) ٢( موعة يف٣١٤ص))يةا السخاوي له ترجم وممن الضوء((،

 ) .٢١٤: ١())الالمع



 

 )٦٤(

احلج إىل رحلته .عام
باعباد عقيل بن عبداللّه الشيخ

اإلم يفذكره العدين اللطيف((ام ـبس)١())اجلزء ل إىل ـار وأش ،
وأنه اجليالين، عبدالقادر الشيخ إىل لسنده ذكره عند الشريفة اخلرقة

السند بذلك إلباسها يف له .أذن
احلنفي الزبيدي الشرجي أمحد بن عبداللطيف الشيخ

يف العدين اإلمام اللطيف((ذكره ـذين))اجلزء ال ـاخيه مش ضمن
عامألبسو وذلك إلباسها، يف له وأذن الشريفة، اخلرقة ـ٨٨٠ه ـ ه

م يف له العدين اإلمام زيارة خالل زبيد ـزمبدينة ـامن ع ـويف ت له،
ـ٩٢٨ .)٢(ه

اللطيف(() ١(                                                   .١٨ص))اجلزء
يف) ٢( السخاوي له ترجم وممن السابق، الالمع((املرجع  ) .٣٢٢: ٤())الضوء



 

 )٦٥(

املشرعي موسى بن عبداللطيف الدين عفيف الشيخ
يف العدين اإلمام اللطيف((ذكره الذين) ١())اجلزء مشاخيه مجلة من
ل وأذن اخلرقة، ـيخألبسوه الش إىل ـل املتص ـندها بس إلباسها يف ه

اجليالين .)٢(عبدالقادر
القريواين الدمهاين أمحد بن حممد الدين مجال الفقيه الشيخ

يف العدين اإلمام اللطيف((ذكره ـبس)٣())اجلزء ل أنه إىل وأشار ،
ـنة س ـرام احل حمرم بتاريخ إلباسها يف له وأذن الشريفة اخلرقة منه

امل٩٠٤ مبكة ـ عنهه اللّه رضي اجلنيد إىل بسندها متصلة .كرمة؛
حربة بأيب الشهري أبوبكر الشيخ

يف أيضا اللطيف((ذكره مثاله))اجلزء وشيخي: مبا سيدي ومنهم
ـين ألبس حربة؛ بأيب الشهري أبوبكر احملجوب الشيخ الويل ابن الويل

سنة إلباسها يف يل وأذن الشريفة ـيت٨٨٥اخلرقة حج ـنة س ـ ه
السابق) ١(                                                   .املرجع

الالمع(() ٢(  ).٣٣٩: ٤(للسخاوي))الضوء
اللطيف(() ٣(  .٢٠ص))اجلزء



 

 )٦٦(

اجلياليناألو عبدالقادر الشيخ إىل بإسناده مكة إىل .ىل
عبدالرمحن بن موسى أرحب((الشيخ ))صاحب

ـق الوثي االرتباط له كان األفاضل؛ الفقهاء الشيوخ أجل من وهو
به االرتباط كامل العدين ولإلمام العدين، ـهما. باإلمام بين وكانت

العدين اإلمام ديوان منها حفظ ومساجالت واحدةمكاتبات قصيدة
إليه وصل كتاب على جواباً موسى للشيخ الديوان صاحب ا بعث

فيه طلب أرحب((منه ـه))صاحب لزيارت ـدن ع دخول يف اإلذن
مطلعها يف قال أبياتا فأرسل ودعائه، بركاته :والتماس

ومرحب بكم أَرحبأهالً ساكنني ـؤادييا فُ ساكين بل
ـرب اق ونا ـيقربتم ـ ـربإل ـ وأَطْ ـوداِدكم ال خالص يف

ومتواضع العدين اإلمام مع متأدب املذكور موسى الشيخ أن ومع
ـيوخه، ش ـن م اآلخر يعترب منهما كال أن إال ؛ السامي ـمقامه ل
والصالح والتقى، م، ـ العل أهل عن يأخذون السلف كان وهكذا

مرتبة وأدىن سناً أقل كانوا .ولو



 

 )٦٧(

وسائر حبضرموت العدين اإلمام عن والتلقي األخذ دائرة اتسعت
وكثر ، زارها اليت البالد من وغريها وزيلع، واحلجاز اليمن مناطق
هو كما ـمعاصريه ل يتهيأ م ـ ل مجعاً اآلخذين تقييد أن إال مريدوه
التراجم كتب مجعت وقد به، وتعلقوا وخدموه صحبوه الذين حال

ـضال بع منهم فاقتطفنا وأصحابه، تالمذته من مجاعة أيدينا بني يت
هؤالء ومن : النماذج،

السكران بكر أيب بن علي بن عبدالرمحن الشيخ
واألخوة االنطواء متام مع واالرتباط الصحبة له حسنت ممن وهو

العدين بكر أيب اإلمام عمه ابن مع وباطناً ظاهراً تعاىل اللّه ذات .يف
نف عامولد به اللّه العظيم،٨٥٠ع القرآن وحفظ ترمي، مبدينة ـ ه

ـرمي ت ـع جمتم صاحل، وجمتمع صاحلة أسرة يف الصاحلني نشأة ونشأ
ـداء ن ـتجابة الس وجبلته وجهته، تقوية يف أسهم جمتمع النوراين،
ـنفس ال وتزكية ـمجاهدة بال واالهتمام ربه، بطاعة للقيام فطرته،

وأسرته شيوخه وعناية .بتوجيه
ـن اب ـع م يوم كل الليل آخر من صباه يف خيرج كان أنه ذكر حىت



 

 )٦٨(

ويقرآن يصليان ترمي مدينة شعاب بعض إىل العدين بكر أيب اإلمام عمه
يف منهما واحد لكل يومي كورد القرآن من أجزاء عشرة ما صال يف

الفجر طلع ما فإذا ـزصالته، ـامن اإلم مع املسجد يف الصالة إىل ال
وكان العدينالعيدروس، اإلمام بني تعاىل اللّه يف واألخوة األلفة هذه ت

املبكر العمر ذلك منذ بارزة علي بن عبدالرمحن عمه .وابن
ـىت ش يف ـدة عدي كتباً والده على علي بن عبدالرمحن الشيخ قرأ
ـوف، والتص ـري، والتفس واحلديث، الفقه، علوم يف ومنها الفنون،

الدين((وحقق علوم ـدةحتقيقاً))إحياء ع والده على قراءته وكرر ،
قيل مرة: مرات، أربعني بلغت ا .إ

ـاً أيض هم شيوخه وغالب عصره، مشايخ من مجلة عن أخذ كما
ـرحالت وال األسفار يف وخصوصاً العدين، اإلمام عمه ابن شيوخ

احلج إىل فيها تصاحبا .اليت
سنة احلج إىل رحلتهما حيىي٨٨٧ومنها بالشيخ اجتمع وفيها ـ ه

ـدال حمم ـن ب ـد أمح الدين شهاب وبالشيخ زبيد، مبدينة عامري
املزجد عمر بن أمحد الدين شهاب والشيخ .الشرجي،

ـند الس ـه عن ـذ وأخ ـخاوي، الس باحلافظ اجتمع احلجاز ويف
من مجلة عن عبدالرمحن الشيخ أخذ أخرى رحالت ويف واإلجازة،



 

 )٦٩(

ـ ب ـه عبداللّ والفقيه بافضل، أمحد بن حممد كالشيخ عدن نرجال
الدوسي الفقيه عن وأخذ بافضل، بلحاج .عبدالرمحن

ـهما بين احلميمة األواصر ظلت بعدن العدين اإلمام استقر ـما ول
ما تتبع خالل من واضحاً ذلك ويبدو والتجدد، املتانة من غاية على
ـن م وسنذكر والنثرية، الشعرية وآثارمها مكاتبتهما من الزمن أبقاه

وال النثر قسم يف نبذاً .شعرذلك
العيدروس عبداللّه بن عمر الشيخ

سنة احملرم٩٢٦ولد حمرم شهر يف بعدن وتويف ـ ـ١٠٠٠ه ـ ه
اجلنويب اجلانب من لقربه جماوراً العدين اإلمام قبة يف .ودفن

به، وانتفع تاماً، أخذاً العدين بكر أيب اإلمام عن عمر السيد أخذ
ا باجلهة واشتهر مزنة، الشريفة ابنته من ـاً،وتزوج عظيم ـتهاراً ش

ـمه وحل لكرمه باألصابع إليه .وأشري
ـن ب ـد حمم ـيد الس أخيه وفاة بعد بعدن جده مسجد يف تصدر

عام مبكة ـام،٩٧٨عبداللّه قي ـري خ ـمقام بال بعده من فقام ـ ه
قيل حىت العبادة يف االجتهاد كثري التواضع شديد ـداً: وكان أح إن

بإ وأمر فغضب العام جملسه يف بقصيدة لسمدحه ا من .قامته



 

 )٧٠(

ـر عم ـيد الس ـة جه من إال متسلسلة ذرية العدين لإلمام وليس
سلفاً)١(املذكور إليها املشار مزنة بالسيدة وفاته. لتزوجه كانت وقد

اللّه٩٦٧سنة رمحه ـ .)٢(ه
العيدروس عبداللّه بن شيخ الشيخ

ـام اإلم ـه أخي ـن ع والفهوم العلوم وتلقى وانتفع أخذ ممن وهو
اللّهالعدين عباد خواص ومن الصاحلني، أعيان من اللّه رمحه كان ،

ـروف مع ـاف، األوص مجيل والشيم، األخالق حسن املخلصني،
والكرم .باللطف

ـده وال حنوه ا قام عالية روحية رعاية حتت ا ونشأ بترمي، ولد
ـاً عام عشر أربعة العمر من بلغ ـما ول عصره، وشيوخ وأعمامه

أب اإلمام أخوه ـمطلبه ـ العل لطلب عدن إىل يأيت أن العدين وبكر
يف) ١(                                                  بافقيه الطيب ذكر وقد أمحد، السيد جنله الشحر((ومنهم أن٤٥٤ص))تاريخ

ـه مجل قد وكان املقام، يف والده خلف العيدروس عبداللّه بن عمر بن أمحد السيد
وأوصاف السحر، نسيم من ألطف أخالق له شامل، بفضل وزينه كامل بعقل اللّه

و زخار، فائض ـم وعل انتشر، إذا ـمسك اركال األ تدفق يتدفق  .إخل..فضل
السافر(() ٢(  .١٣٢ص))النور



 

 )٧١(

ـم ـ املعل ـى عل ـا القرآن وحفظ عدن، إىل فارحتل الشريف،
فرجع ترمي إىل بالسفر العدين اإلمام له أذن مث اخلطيب، عبدالرزاق
ومكث عدن، إىل أخرى مرة عاد مث سنوات، مخس حنو ا ومكث

أربع فيه ومنطوياً عنه ومتلقياً لعمه مالزماً منا فيها نال أعوام، ة
ـانيد األس يف ـازة اإلج ـال ن كما الكبري، الفيض م ـ والعل النور
يف ـى وألق احلقائق، م ـ عل عنه وأخذ العلوم، سائر ويف وروايتها،

الطريق عرف حىت الرقائق، سر .قلبه
فيها جاء نفيسة وصية العدين اإلمام له إىل: وكتب ـت تلتف ال

اجلاهات أهل تغبط وال وقلالترهات، يوم: والرياسات، مالك يا
نستعني وإياك نعبد إياك .الدين

ـع النف به وحصل ترمي، وطنه إىل عاد العدين اإلمام تويف ـما ول
يقول وكان ـة: العميم، حلظ أبوبكر وشيخي سيدي عين يغيب ما

.واحدة
ـدروس، العي ـام اإلم والده من أيضاً واالنتفاع املدد له كان وقد

وع علي، الشيخ عنهموعمه أخذ طبقتهم، يف ومن أمحد الشيخ مه
م وخترج تاماً .أخذاً

بقية فكان البشارة، ونال الصدارة، أسباب له يأت املوىل وبعناية



 

 )٧٢(

ـه أدركت حىت بالبنان، إليهم يشار الذين اإلحسان رجال من حياته
احلرام حمرم أول يف ـة٩١٩املنية رمح ـه اللّ رمحه بترمي، ودفن ـ ه

.األبرار
العيدروسالش عبداللّه بن احلسني يخ

ـد ول العدين، بكر أيب اإلمام بأخيه وثاقه وارتبط انتفع ممن وهو
سنة والدته وكانت العظيم، القرآن وحفظ ونشأ٨٦١بترمي، ـ، ه

ـالعلوم ب ـذ األخ يف وتدرج وتقوى، ـم عل بيت يف صاحلة نشأة
دهره ورجاله عصره مشايخ من مجلة من واللغوية .الشرعية

لزيارةرح املدينة إىل وتردد سنتني، مبكة وجاور م، ـ العل لطلب ل
ـة غاي على ا ومكث حضرموت، إىل عاد مث الكونني، سيد جده

والزهد االستقامة .من
ـمساكني، ـ وال للفقراء مكرماً كرمياً جواداً سخياً كرمياً وكان

فيه قوله العدين اإلمام عن أثر فقيل: حىت مين، أكرم احلسني الشيخ
فقالل ذلك، يف من: ه ننفق وحنن حبضرموت، لكونه ِضيق يف ينفق

مين أكرم بذلك فهو .سعة،
ـه الفقي عن وأخذ والده، م انتفع الذين شيوخه مجلة من كان



 

 )٧٣(

ـه والفقي ـريه، ظه ـن ب إبراهيم والقاضي باكثري، أمحد بن عبداللّه
ـودي الس عبداهلادي العالمة والفقيه األسقع، عبدالرمحن بن حممد
ـم ـ عل يف الطوىل اليد له كانت كما اإلهلية، اجلذبة تصيبه أن قبل

عمرو وأيب نافع الشيخني قراءة حيقق وكان والقراءات، .الفلك
يف بترمي تعاىل اللّه رمحه سنة١٦تويف ـال٩١٧حمرم ق وفيه ـ، ه

: القائل
ـاره أخب ـواترت ت احلسني ـالِءإن فض ـادٍة س ـن ع فضِله يف

يسحُّ ـحابهغيثٌ س العفاة ـواِءعلى األن ـد ي شحت إذا سحاً
ـٍد ـ حمم ـنيبِّ ـ ال ـاِر ـ آلث ـاٍل ـ ـاِءت ـ البيض ـنة ـ بالس ـٍك ـ متمس
ـادٍة س عن والعلى املكارم ـاِءوِرثَ واآلب األسالف عن )١(ورثوا

العيدروس عبداللّه بن شيخ بن عبداللّه الشيخ
باإلم وارتفع كثرياً انتفع ممن يفوهو ذكر فقد صباه، منذ العدين ام

النبوي(( ولد))العقد عبداللّه-أنه الشيخ ـيخ-أي الش ـور حبض
ـة نعيم ـمى املس بالنخل اخلريف أيام ميالده كان حيث بكر، أيب

الشحر(() ١(                                                   .٩٤ص))تاريخ



 

 )٧٤(

ـري البش وأهدى به بشره أن بعد أبوبكر الشيخ فجاء دمون، بوادي
وستره املباركة، بيده بتمر وحنكه املولود وأخذ ـنثوباً م ـة خبرق

ـال وق للسنة، اتباعاً اليسرى يف وأقام اليمىن، أذنه يف وأذن صوف
شيخ السيد ـه: ألخيه حفظ ـه ب احتفظوا يرثين، هذا ولدي، هذا

.)١(اللّه
سنة مجلة٧٨٧ولد على عصره علوم من وافراً نصيباً وأخذ ـ ه

واألوراد الطاعات مراقي يف وارتقى منها، كثرياً وحقق املشايخ، من
ـوروا بظه ـر العم مقتبل يف والعام اخلاص له شهد حىت لعبادات

ـن ب ـيخ ش الشيخ والده شيوخه أبرز من وكان الوالية، إشارات
ـدروس، العي عبداللّه بن احلسني الشيخ وعمه العيدروس، عبداللّه
الشيخ عمه من كتاب وصل عاماً عشر أربعة العمر من بلغ ـما ول

شيخ الشيخ أخيه إىل العدين بكر ـرضأيب حي العيدروس عبداللّه بن
ع إىل عبداللّه ولده بإرسال الرسالةعليه يف كتبه من مجلة ومن : دن،

عبداللّه بولده وأرسل أخيه، أمر فامتثل عليه، نظري يكون أن أريد
ـيخ الش ـر وأم به، واستبشر بوصوله العدين اإلمام ففرح عدن إىل

النبوي(() ١(                                                   ).٣١٨: ٢())العقد



 

 )٧٥(

ـاً حفظ القرآن ـمه يعل أن اخلطيب عبدالرزاق ـاً،الصاحل وحتقيق
ـتم خ أن إىل يوم كل بكر أيب الشيخ عمه على يقرؤه ما ويعرض

.املصحف
ـام اإلم ـة رعاي حتت كاملني عامني قضى أن بعد ترمي إىل عاد مث
ـدن ع إىل عاد مث والده، لدى أعوام مخسة مكث ترمي ويف العدين،
شراب من وسقاه وأدبه، هذبه، الذي العدين، اإلمام بشيخه وارتبط

ـاماملعرفة مق إىل ـه رفع ـا م العبودية وكمال اليقني وحسن باللّه
بعد وخاصة لشيخه اره و ليله مالزماً كذلك يزل م ـ ول الرجال،

م يف العدين اإلمام احتجب ـزأن إىلن ـاج واحت عمره، أخريات له
ـة، اخلدم ـك لتل ـالً أه عبداللّه الشيخ فكان للخدمة، يالزمه من

ا منه فيها له وكان فيها، لفظوراغباً حىت يوصف ال ما والسر ملدد
عبداللّه الشيخ فخذ على ورأسه األخرية، أنفاسه العدين .اإلمام

ـا، ـزوج وت حضرموت، إىل السفر على عبداللّه الشيخ وعزم
ـر بك أيب بن أمحد السيد عمه ابن طلبه حىت الزمن من مدة واستقر

سنة فتوجه عدن، إىل يأيت ـد٩١٧أن أمح ـيخ الش واستقبله ـ ه
ـفا،أ والص ـس األن جمالس وعقدت بواجبه، وقام استقبال، حسن

ترمي، إىل عاد مث الوقت، من مدة العدين اإلمام أحاول فيها يتذاكران



 

 )٧٦(

اهلند، إىل العيدروس بكر أيب بن أمحد الشيخ وفاة بعد سافر ومنها
ـرمي ت إىل ـاد وع حممود، بن مظهر ا سلطا لدى أمره ظهر وهناك

وتوجه مكرماً، وظهرمعززاً الظاهري، مرجان األمري أيام عدن إىل
ـدن، بع مكوثه مدة والعام للخاص واإلرشاد التعليم بأمر عهده يف

وعدن حضرموت بني يتردد .وصار
سنة طاهر بن ـملك عبدال الشيخ عهد يف سفره ـ٩٢٧ومنها ه

ـد عن ـدير والتق العزة من غاية على سنني تسع حوايل ا ومكثه
ـم وعل وأمرائها ـنةحكامها س ـرمي ت إىل وعاد الناس، وعامة ائها

سنة٩٣٣ احلج إىل عزمه حترك حىت ا وأقام ـ فتوجه٩٣٧ه ـ، ه
، داود ـن ب عامر ا سلطا وكان وزيادة، سنة ا ومكث عدن إىل

سنة احلج إىل توجه أداء٩٣٨مث له م ـ وت ـ ـربه ق وزيارة املناسك
باحلر ومكث ـم، وسل وآله عليه اللّه صلى حممد ويستمدالنيب ميد مني

عام بطريق٩٣٩حىت عدن إىل عاد مث أخرى، مرة فحج ـ البحر،ه
سنة حىت ا ـه٩٤٣ومكث وتوج ـرمي ت إىل للسفر فتجهز ـ، ه

أيب ـن اب ـيخ الش وزار أبني، إىل ومنها خنفر إىل الرب بطريق للسفر
وزار م، ـ سال بالشيخ اآلن املعروفة املسجد قرية إىل ومنها اجلعد،

الشيخ بلجفار،قرب أمحد الشيخ ا وزار أحور، إىل ومنها م، ـ سال
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احلجة ذي يف ترمي إىل مث قيدون، وإىل ميفعة، إىل ـ،٩٤٣ومنها ه
يف وفاته حىت ا ـه٩٤٤شعبان١٤وبقي أهل ـربة مبق ودفن ـ ه

.وسلفه
العدين بكر أيب ابن املساوى أمحد الشيخ

القائ بعده، من الراية وحامل ألبيه الوارث ـدوهو بع ـمقام بال م
الكرام آباؤه به ض مبا والناهض قيام، خري . أبيه

سنة بترمي عن٨٨٢ولد ومتلقياً العلوم أوليات آخذاً ا ونشأ ـ ه
عدن من يكاتبه العدين اإلمام والده وكان الفهوم، خمدرات مشاخيه

الطلب على يف)١(وحيثه احلداد اإلمام ذلك إىل أشار ـه((، ))مكاتبات

مثاله) ٥٠١: ٢( ـيخ: مبا الش سيدي من كتاب يف سابقاً رأينا وقد
ـى عل فيها حيثه بترمي وهو أمحد الشيخ لولده عدن صاحب بكر أيب
ـدالرمحن عب بن عبداللّه الشيخ الفقيه على النحو من شيئاً يقرأ أن

بافضل ـ. بلحاج .اه
ـىت ح عليه والقراءة ومالزمته والده خبدمة وقام عدن إىل رحل مث

الثاين) ١(                                                  اجلزء عن الترمجة النبوي((نقلت وتصرف))العقد  .باختصار
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يف ونالبرع اخلرقة والده من ولبس القوم، علوم من وتضلع العلوم
وروايتها العالية األسانيد يف .اإلجازات

ـراً وناش لذلك، طلبه بعد ا لسلطا جماوراً زيلع، إىل والده أرسله
ذاك إذ ـلطان الس وكان اللّه، إىل الدعوة بأمر وقائماً ا، م ـ للعل

احملبني من وهو احللواين، الدين ـه،ناصر ب ـتعلقني امل العدين لإلمام
ـده ول إىل ويشري له، ويدعو السلطان يكاتب العدين اإلمام وكان
قوله أمحد ولده به مدح فمما زيلع، يف إقامته أثناء أهله هو مبا أمحد

طويلة قصيدة : أثناء
ـاً حق ـدين ال شهاب لنا ـروموخص الق ـر ذُك إن ـرم الِق فنعم
ـٍني ح ـل ك يف ـاً دائم ـومسالماً ـ نق ـاً ـ يوم ـه ـ حبق ـل ـ لع
ـد ـ فري ـرب ـ ح ـيد ـ س ـام ـ ـومإم كظ ـٍو عف ذو الغيظ وعند
ـدٌّ مع ـلفي س من األصل حلومكرمي ضاعت إن م ـ احلل جزيل
ـايل املع يف ـى املعلّ ـدح القَ ــومله يع ــد أح ــه ل ــا م ــر وحب
ـاً حق ـرش الع ذو دعاءه ـومجييب الكل ـفى تش ـه نفَثاِت ومن

ـفٌّ ك ـقٍمله س ـل ك ـف ـيمتلق الكل م ـ ِنع النيب موسى عصا
ـٍر بري ـٍد ول ـن م ـه اللّ ـومرعاه جن ـت طلع ـا م اللّه كاله
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ـالتملي ـ ب ـيين ـ ع ـه ـ اللّ ـرَّ ـ ـومأق ـ اخلص م ـ ـ رغ وإن ـه ـ برؤيت
ـيٍش ع ـِري خب ـع اجلمي ـيموأبقانا ـ عِم ـِزلٌ ـ ج ـا ـ إهلن ـود ـ فج

ـو وج لكرمه الديون العدين اإلمام ركبت ـما ـهول اللّ ـأ هي ده
ـع م باألموال فبعث لقضائها، باحلوان عبداللّه ناصرالدين السلطان

صاحب ذلك ذكر املساوى، أمحد النبوي((الشيخ :بقوله) ١())العقد
ـس مش الشيخ سيدي دين قضاء وتعاىل سبحانه اللّه أراد ـما ل مث
ـر ناص قلب له اللّه أيقظ العيدروس عبداللّه بن بكر أيب الشموس

ـيخالدي الش ـده ول صحبة زيلع من فأرسل باحلوان، عبداللّه بن ن
يف ـدن ع إىل أمحد السيد فوصل وزيادة، الدين قضاء جبميع أمحد
ـيدي س ـى عل الذي الدين مجيع وقضى السعادة بيت إىل رمضان

عدن أزقة يف باألذان املنادي ونادى بكر، أيب ـن: الشيخ دي له من
ف العيدروس بكر أيب الشيخ سيدي اآلنعلى ـر ـافر. ليحض وس

زيلع إىل رمضان من النصف يف بكر أيب بن أمحد الشيخ  . )٢(سيدي
ـدين، الع اإلمام والده تويف حىت بزيلع املساوى أمحد الشيخ وبقي
ـام، قي م ـ أت ـمقام بال وقام عدن إىل رجع الوفاة خرب بلغه ـما ول

النبوي(() ١(                                                   ) .٣٢٣: ٢()) العقد
السابق) ٢(  .واختصاربتصرف) ٣٢٤-٣٢٣: ٢(املرجع
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ـا م على وواظب واألوراد، والده أنشأها كان اليت الرواتب وأحيا
إىل ـان واإلحس األرحام، وصلة الطعام، إطعام من أبوه عليه كان

واأليتام .الفقراء
يف حبرق الشيخ القدوس((قال الشيخ-وكأنه: )١())مواهب أي

كتفه-أمحد على أباه محل كأنه والده موت بعد وتوقف. رؤي
ـده ج ـام ومبق ـدن بع أبيه مبقام قيامه تأويلها فكان تأويلها، عن

والفضل،حبضرم العز من غاية على بعدن أمحد الشيخ وعاش وت،
ـن م عاشره من بذلك له يشهد للغيظ، كاظماً جواداً سخياً كرميا

.أصحابه
آخر موضع يف ـه: )٢(وقال أبي إىل املنسوبني بعض من صدر ولقد

فأعرض أشكاله، إال عنه يصفح وال أمثاله، إال عليه يصرب ال ما يوماً
مب عنده فعرضت واخلدمةعنه، النسبة من أبيه إىل الشخص لذلك ا

ـال فق البشر، طبع من هو مما إليه يبادر أن خشية ـا: والصحبة إن
ـحابه، كأص اخلدام من فضالً الدواب من لوالدي كان ما لنراعي
زمرة يف الدخول أحرمه وال واإلحسان، باجلميل إال يكافئه م ـ ول

القدوس(() ١(                                                   .٢٣ص))مواهب
ص) ٢( السابق  .٢٥املرجع
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واإلخوان .احملبني
العدين اإلمام أثبت رسالةوقد خامتة اللطيف((يف يشري))اجلزء ما

ـندها بس اخلرقة إلباس يف له واإلذن املساوى أمحد لولده تقدميه إىل
شوال شهر من اخلامس اجلمعة يوم وذلك املشايخ، ـ٨٩٤إىل .ه

احملرم شهر آخر يف أمحد الشيخ ـن٩٢٢وتويف ودف ـدن، بع ـ ه
ـ وعم اليمني، جهة من العدين اإلمام والده ـتجبوار س ذاك إذ ره

تقريباً سنة .وأربعون
ـن م يورث م ـ ول نسله، مبوته فانقطع قبله توفيا ولدان له وكان

األبرار رمحة اللّه رمحه أحداً، .بعده
حبرق عمر بن حممد الشيخ

ولد العدين، اإلمام بسيدنا ـمتعلقني وال اآلخذين خواص من وهو
سنة شعبان من النصف ونشأ٨٦٩ليلة حبضرموت ـ وتلقىه ا

يف واجتهد العظيم القرآن وحفظ واللغوية، الشرعية العلوم بدايات
ـوادي ال ـايخ مش من مجلة عن وأخذ وحتقيقها، املعارف حتصيل
الشيخ الزم عدن إىل ارحتل ـما ول باجرفيل، أمحد بن حممد كالفقيه
حىت العربية ويف وأصوله الفقه يف عليه وقرأ باخمرمة أمحد بن عبداللّه
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ـدكان أمح ـن ب حممد الفقيه عن بعدن أخذ كما به، انتفاعه جل
.بافضل

ـدين ال ـن زي ـة كالعالم ـمائها عل عن وأخذ زبيد إىل وارحتل
ـن ب حممد بن الدين مجال والفقيه الشرجي، عبداللطيف بن حممد
ـدل، األه عبدالرمحن بن احلسني السيد عن وأخذ الصائغ، بكر أيب

ومس التصوف، خرقة ألبسه الذي ـدينوهو ال ـس مش احلافظ من ع
حمسناً كرمياً وكان واخلطابة، والنثر النظم يف وبدع مبكة، السخاوي
ـق احل إىل ـاً رجاع باإلنصاف متصفاً للخري وحمباً م، ـ العل لطالب

اخلري أفعال على .مواظباً
ـه ب وانتفع عنه، وأخذ العيدروس، العدين أبابكر الشيخ صحب

حافلة ترمجة وكتب االنتفاع، ـاغاية مساه حياته ـب((عن مواه
العيدروس ابن مناقب يف .))القدوس

ـا ولقي عدن، إىل ورجع نفسه، عزل مث بالشحر، القضاء توىل
ـما ـ ول ـافري، الظ عبداللّه بن مرجان أمريها عند وخاصة قبوالً،
ا ـلطا س ـى عل ـد ووف اهلند إىل حبرق الشيخ عزم مرجان مات

و به وفرح فقربه حممود، بن ـزأمظفر املن ـزله بهن الالئق .ل
كتاب ذكرها مصنفات عدة حبرق السافر((للشيخ كما))النور ،
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ـن ب ـامر ع ـلطان الس يف ـق رقي شعر منها جيدة أشعار عدة له
زبيد يف مدارس بناء يف شرع حني .عبدالوهاب

قصيدة منها عديدة بقصائد العدين أبابكر اإلمام شيخه مدح كما
يف جاء الغنائي الشعر : مطلعهاعلى

ـالغرام ـ ـ ب ـابيح ـ ـ ـقيش بعش ـتر تس ذا كم
ـام ـ ـ اللث ذا ـع ـ ـ نصيبوارف ورزقيـأوخذ )١(ي

مساها عظيمة قصيدة له أن ـني((كما ب ـع اجلم يف الوثيقة العروة
واحلقيقة مساه))الشريعة حسناً شرحاً وشرحها األنيقة((، ))احلديقة

.مطبوع
يف باهلند آباد حبيدر حبرق الشيخ ودفن٩٣٠شعبان٢٠تويف ـ ه

األبرار رمحة اللّه رمحه .آمني.. ا،

السافر(() ١(                                                  الغنائي١٤٩ص))النور الشعر من القصيدة هذه أن القارئ وليالحظ ،
بيانالذي شعرهسيأيت من مناذج على الكالم عند  .ه



 

 )٨٤(

األهدل الصديق بن احلسني الشيخ
ـن ب احلسني بن الصديق بن احلسني الدين بدر الفقيه العالمة هو

سنة الثاين ربيع يف ولد اليماين، األهدل بأبيات٨٠٥عبدالرمحن ـ ه
العد على وحصل ا، ونشأ اليمن، ائم من ـومحسني العل من يد

ـيض، مع بن بكر أيب الفقيهني على الفقه م ـ بعل واشتغل صباه، يف
وغريهم مطري، بن عمر بن القسم .وأيب

يف له السافر((ترجم ـددهم،))النور وع مشاخيه ذكر يف وأفاض ،
عام كامال٨٧٢ًحج عاماً مكة وجاور ـ، ـة)١(ه مجل عن وأخذ ،

فأ زبيد، على وعرب احلرمني، ـماء عل ـىيمن حي ـيخ الش ـن ع خذ
عليه وحقق ـمنهاج((العامري، السخاوي))ال احلافظ على قرأ كما ،

الشريف) ١(                                                  القرب أمام وقف م ـ وسل عليه اللّه صلى النيب زار ـما ل أنه وأنشدحكي
فيها يقول :قصيدة

قيل ـتم:إن رجع ـا مب م ـ ـولُ؟زرت نق ـا م ـل الرس سيد يا
الشريفة احلجرة من اجلواب :فسمع

ـٍل:قولوا فض ـل بك ـا ـولُرجعن ـ واألص ـرع ـ الف ـع ـ واجتم
يف القصة الشحر((وانظر  .٣١،٣٢ص))تاريخ
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يف السخاوي وذكره الالمع((مبكة، .))الضوء
ـيخ الش ـهم ومن كثري، خلق به وانتفع ا، وأقام عدن إىل دخل
ـي القاض ـن اب عبدالرمحن ابن عبدالرمحن بن الطاهر حممد الفقيه

باشكيل مسعود بن .)١(حممد
حسني الشيخ أنكر عدن إىل العدين أبوبكر اإلمام وصل ـما ول
وصدق حاله عظم له حتقق ـما ل مث الزمن، من مدة وحاله مظهره
وصحبه فيه، وانطوى له تأدب أخباره، بسواطع قلبه وامتأل مقاله،

منها عديدة قصائد مدحه يف :)٢(وأنشأ
ـرِد اخلُ احلساِن ـرمن غَِري ـادين ص بقوقد حاجِبيرمي س

إياها .)٣(وأنشده
يف ـروف مع ـربه وق ـا، ودفن بعدن احلسني الشيخ تويف وقد
احلرام القعدة أول االثنني ليلة وفاته وكانت بامسه، املسمى املسجد

األبرار٩٠٣سنة رمحة اللّه رمحه ـ، .ه
الشحر(() ١(                                                   . ٣٤ص))تاريخ

النبوي(() ٢(  .٢٧ص))العقد
يف) ٣( تتمة الشحر((للقصة اختصارها٣٢ص))تاريخ  .آثرنا
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الدوعين باجرفيل أمحد بن حممد الشيخ
املخ والشيوخ العاملني، ـماء العل أفاضل ـوممن ي ـد ول لصني،

سنة١٢االثنني األول ربيع عن٨٢٠من علومه أوليات أخذ ـ، ه
ـب، الطل يف ـة الوجه وأحسن وتفقه األكابر، الشيوخ من مجاعة
حىت وعمالً، ـماً عل بالتصوف ـمية العل حياته بدايات من واعتىن
والزم ـراً، مبك الذوق بعلوم لسانه ونطق العمل، آثار عليه ظهرت

ع الكبري مدةالشيخ للشاخص الظل مالزمة السكران بكر أيب بن لي
عبارة منه يسمع أن يف راغباً أشهر ـت،: أربعة البي أهل منا أنت

ـي الفارس ـمان لسل م ـ وسل وآله عليه اللّه صلى النيب قاهلا كما
يف عليه أحل حىت لذلك جيبه م ـ ل علي الشيخ لكن عنه؛ اللّه رضي

يف صدقه علي الشيخ لدى وحتقق لهالطلب فقال إن: حمبته، فقيه يا
بن بكر أبو الشيخ إال هذا مقصودك إىل جييبك ال النصيحة، الدين

عدن((عبداللّه موت))صاحب بعد صغره من الوارث القطب فإنه ،
علي الشيخ فكتب مرادك، إىل جييبك أن إليه لك نكتب وحنن أبيه،

ـي ـن ب اجلواب منه فأتاه باجرفيل، الشيخ إليه وكتب القصدإليه، ل
ـمراد .وال

ـدريس، والت م ـ ـ للعل وقته باذالً حياته باجرفيل الشيخ وعاش



 

 )٨٧(

ـىت ح الشحر أعمال من وزير أيب غيل يف حياته أخريات واستقر
عام من األول ربيع شهر يف ا ـة٩٠٣تويف رمح ـه اللّ رمحه ـ ه

.األبرار
فهد ابن اللّه جار الشيخ

حمم اللّه جار الشيخ العالمة املؤرخ بنهو عمر بن عبدالعزيز بن د
فهد بابن كسلفه ويعرف املكي، اهلامشي فهد بن حممد بن .حممد

سنة مبكة القرآن،٨٩١ولد فحفظ أبويه، كنف يف ا ونشأ ـ ه
ـب احمل ومن السخاوي، احلافظ من ومسع الشرعي، م ـ العل وطلب
ـهم من ـماء، ـ العل من مجاعة من اإلجازة على وحصل الطربي،

عبدالغين .النابلسيالشيخ
ـن م ـع ومس ا، وجاور والده، مع املنورة املدينة إىل توجه كما

و السنة كتب الشريفة احلجرة جتاه عياض،))الشفاء((والده للقاضي
تاريخ ومنها بعضها، السمهودي السيد على ـا((ومسع الوف ،))وفاء

يف وتوسع مكة إىل عاد مث اخلرقة، منه ولبس السمهودي، وفتاوى
ل ـرطلبه مص إىل ـل فرح بلده، مشايخ عند ما استوىف حىت ـم لعل

إجازات وأخذ اليمن، إىل وعاد املقدس، وبيت حلبا ودخل والشام،



 

 )٨٨(

ورزق ـا، وتزوج الروم، بالد دخل كما كثري، خلق عن كثرية
وت مكة، إىل عاد مث ـاماألوالد، ع ـويف ت ـىت ح للحديث ا صدر

ـ٩٥٤ خال. ه العدين باإلمام التقاؤه ـيمنوكان ال على تردده ل
ـر ذك ـه، عن وأخذ واستجازه العدين بكر أيب باإلمام اغتبط حيث

يف حبرق الشيخ القدوس((ذلك ـذين))مواهب اآلخ مجلة من وعده
اإلمام .عن

باقشري عبداللّه بن عبداللّه الشيخ
ـه عن وأخذ العيدروس العدين بكر أيب الشيخ بصحبة انتفع وممن

الع الشيخ تاماً الفقيهأخذاً ابن عبداللّه الفقيه ابن عبداللّه الفقيه المة
الشافعي احلضرمي باقشري حكم الشيخ ابن حممد .اإلمام

ـاً وجمالس ـالعلوم، ب األخذ يف مترقياً ا ونشأ حبضرموت، ولد
ـني، احملقق األئمة من صار حىت وأوليائها، ـمائها، وعل لصلحائها،

البارعني والفقهاء العاملني، ـماء وكتبوالعل عديدة، تصانيف له ،
والورع والعمل م ـ العل بني له اللّه مجع ـة. مفيدة، املهم كتبه ومن

الفوائد(( وفرائد اخلرائد ـب((وكتاب))قالئد مناق يف واخلري السعادة
قشري بين  . ))السادة



 

 )٨٩(

ـنة س ـالعجز ب قسم بلدة يف باقشري حممد بن عبداللّه الشيخ تويف
ـ٩٥٨ .ه

أ الدين شهاب احلليبالشيخ علي بن محد
من حياته جمرى حولت حىت اإلهلية العناية جذبة أصابته ممن وهو
ذكر الشيوخ، عن واألخذ ـم العل إىل سبيلها، يف واألسفار التجارة

السافر((ذلك مثاله))النور ـىت: مبا ح بالتجارة حياته أول اشتغل
اللّ إىل الفقر طريق ذلك بعد اختار مث ا، أعيا من ـهصار ل وكان ه،

ـه ل وقال اللّه، أهل من رجالً مبكة ـمسعى بال فلقي حسن، : خط
بالشيخ واتصل عدن إىل فذهب واحلظ، اخلط أعطيناك فقد اذهب
ـره، بنظ واختص سنة، عشرين حنو والزمه له، ـمذ وتتل بكر، أيب
ـا، واإلقامة اهلند إىل بالدخول بكر أبو الشيخ أمره مث به، وخترج

ط وأقام أخذاًفدخلها عنه وأخذوا كثري، خلق به وانتفع حياته، يلة
سنة. تاماً باهلند٩٥١تويف أباد حبيدر ـ .ه

العيدروس عبداللّه بن حممد الشيخ
بعد مسجده يف وتصدر به، وانتفع بعدن، العدين اإلمام عن أخذ



 

 )٩٠(

أن لبث ما مث املقام، يف حسنة سرية وسار املساوى، أمحد ولده وفاة
مكة إىل عامسافر ا ـ٩٧٨وتويف .ه

باوزير عبدالرمحن بن عبداللطيف الشيخ
ـدين، الع بكر أيب بالشيخ ـمتعلقني وال اآلخذين خواص من وهو
وامتأل واخلاصة، العامة جمالسه والزم كبرياً، انتفاعاً به وانتفع صحبه

املسمى ديوانه وخدم الناسك((  به، وحجة السالك باجلمع))حمجة
وصد وكراماتهواحلفظ، العدين اإلمام مناقب عن مسهبة مبقدمة ره

ـيخه ش ـف وص يف ـن أحس كما عصره، يف ا مسع أو رآها اليت
املباركة النبذة تلك وأحواله عاداته قسم يف ونقلنا العالية، .وأحواله

احلبشي عبداللّه بن جوهر الشيخ
أحدمها االسم، هذا حيمالن شخصني هناك أن ـأخر-يعتقد املت وهو

ـه-زمنا ب ـع وانتف ـدين الع ـام اإلم ـن ع ـذ ـيخ. أخ الش ـا وأم
اآلخر عبداللّه بن ـا-جوهر زمن املتقدم ـوار-وهو جب ـمدفون ـ وال

عدن يف املعروف قدميا-مسجده البصال حارة ـادر-يف مص ـذكر فت
ـمانني وث مبئتني قبله مات بل العدين، اإلمام عن يأخذ ـم ل أنه التاريخ



 

 )٩١(

يف حاصل واإلشكال ـهعاماً، أن املذكور جوهرا ولعل األمساء، تشابه
ـهاء الب ـو فه اآلخر وأما باحلبشي، املعروف هو العدين اإلمام عن أخذ
ـن ب ـيس أق بن املسعود امللك عهد يف عاش العدين، عبداللّه بن جوهر
ـداً عب وكان اليمن، يف األيوبيني ملوك آخر أيوب بن بكر أيب بن حممد

بعدن، اخلان يف متسبباً ـاًعتيقاً معروف ـان وك القماش، بتجارة يشتغل
ـزبال بامسهن املعروف املسجد بىن الذي وهو املعاملة، حسن واألمانة اهة

حارة عدن))جوهر((يف .مبدينة
ـيد للس ـداً عب ـان ك ـوهرا ج أن من يشاع ما صحيحاً وليس

سنة مات األول جوهر فإن املوافق٦٢١العيدروس، ـ . م١٢٢٨ه
جوهر فهووأما العدينالثاين اإلمام عن أخذ .ممن

احلواجيي عبدالعليم الشيخ
ـيخ بالش ـدقاً ص املتعلقني م ـ العل وطلبة املخلصني املريدين أحد
بعد وكان به، االرتباط وأحسن عليه، وقرأ التزمه العدين، بكر أيب

ـأليف ت يف سبباً وانتفاعه ـيم((خترجه التحك يف ـف اللطي ـزء اجل
الشي))الشريف أن ذكر حيث وأجازه، شيخاً نصبه العدين أبابكر خ

كيفية مينحه أن العدين بكر أيب الشيخ من احلواجيي وطلب وحكمه،



 

 )٩٢(

رسالة أبوبكر الشيخ فجمع واإلجازة، ـف((التحكيم اللطي ))اجلزء

لرغبته وحتقيقاً لطلبه .)١(استجابة
باكثري أمحد بن عبداللّه مكة((الشيخ ))صاحب

واحلاذ الفقيه ـرىبالشيخ وت م ـ وتعل نشأ ا و بترمي ولد النبيل، ق
سيدنا مقدمتهم ويف والرعاية، الوالية رجال من كوكبة على وتفقه
ـر مظه من جزءاً أدرك كما العيدروس، بكر أيب بن عبداللّه اإلمام
ـا كم االبن، عن وأخذ وعدن، ترمي يف عبداللّه بن بكر أيب اإلمام

وأ احلرمني إىل رحل مث األب، عن ـانأخذ وك حياته، بقية ا قام
ـب وترتي م، ـ واالعتناء حضرموت، من الوافدين استقبال دأبه

ـمناسك وال مكة يف .أمورهم
السبت ليلة ا ودفن مبكة باكثري أمحد بن عبداللّه الشيخ تويف وقد

عام١٣ ثاين ـ٩٢٥ربيع .ه

العيدروسية(() ١(                                                  موعة .٢٠٩ص))ا



 

 )٩٣(

املهدي حممد بن نعمان الشيخ
الع باإلمام وتعلقه وأخذه خربه ـابورد كت يف ـدين الع يدروس

النبوي(( يف)١())العقد أيضاً وورد قصيدة((، ـادي: شرح ح يا هات
السلو آنَ ـرت)٢())فقد ج ـة حلكاي ـص ن ـابني الكت يف وذُكر ،

بربكة له جلية كرامة فيها ظهر العدين اإلمام سيدنا مع ـمذكور لل
نعمان للشيخ منامية رؤيا حصول باختصار ومفادها تعلقه، صدق

م ـلوهو ودخ العطب، بعض املركب يف وحصل مركب، يف سافر
إىل ـاء ج العدين اإلمام ورأى ِسنة، فأخذته باهلالك، وأيقنوا املاء،
ـما فل املاء، منها دخل اليت الثغرة فسد أبيض منديل وبيده املركب

كذلك األمر فكان بالفرج، بشرهم .)٣(استيقظ

النبوي(() ١(                                                   ) .١٢٧: ٢()) العقد
ـام٦٨ص) ٢( ع ـر مبص املتويف العيدروس مصطفى بن عبدالرمحن لإلمام الكتاب ،

وامسه١١٩٢ ـ، الدين((ه فخر العيدروس أنفاس من املبني ـمى))الفتح ويس ،
العيدروس((أيضا ابن محيا من الكؤوس خمطوطا))تشنيف يزال  .وال

ص) ٣( السابق  .١٤٣املرجع
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املكي الطهطاوي حممد الشيخ
عب السيد يفذكره العيدروس مصطفى بن قصيدة((دالرمحن : شرح

حادي يا وذكر)١())هات العدين، باإلمام وتعلقه أخذه إىل وأشار ،
ـيدة لقص استماعه بعد العدين لإلمام جرت كرامة وقائع السياق يف

التالميذ أحد ا .مدحه
الظافري عبداللّه بن مرجان األمري

عبدا بن عامر الظافر السلطان بعده،موىل من احلكم توىل لوهاب،
ـيم عظ وتولع كبري تعلق له وكان وسلطانه، قيادته يف احلزم وأظهر

العدين اإلمام يف .واعتقاد
أمام اللّه أجراها خارقة كرامات التراجم كتب بعض عنه وروت
ـع م ـها خاض اليت احلروب يف وخاصة العدين، اإلمام لسيده عينيه

يف وجاء عبدالوهاب، بن عامر القدوس((سيده ـرق))مواهب لبح
العدين اإلمام عن مرجان األمري كرامات: قول من أملي أن شئت لو

ألمليت جملداً كتاباً العدين .اإلمام
ص) ١(                                                  السابق  .٩٨املرجع



 

 )٩٥(

نافذة ـمة كل صاحب اإلمارة توليه بعد مرجان األمري صار وقد
ـز بتع ـال اجلب أهل وكان احلكام، طاهر آل من مواليه على حىت

بال يدينون ال رضيونواحيها إذا إال طاهر ـي ـن ب من ألحد والء
بعدن مرجان األمري ص)١(عنه ذلك من وأورد ـه١٤٨، مثال : ما

سنة-وفيها ـ٩٢٦أي إىل-ه ـدن ع من مرجان األمري خرج
ـر بك أيب بن عبداللّه بن شيخ بن اللّه عبد الشريف وصحبته التِّالج

والقائ العيدروس بكر أيب الشيخ عتيق وهالل ـه،العيدروس، بتربت م
ـري األم ـه ب فاجتمع التالج، إىل حلج من امللك عبد الشيخ وقدم
ـل اجلب إىل بالتقدم وأمره له وحلف األمري فبايعه معه ومن مرجان

اجلبل صفي فإذا حممد، بن أمحد الشيخ عمه ابن ـزومقاتلة إىلن ل
عدن ودخل  .)٢(حلج

بع من ـمقامه ول العدين لإلمام وفياً مرجان األمري وعلىوبقي ده،
ـره ذك كما املسجد جبوار العيدروس رباط بناء مت ـاريخ((يده ت

.٨٦ص))الشحر
يف) ١(                                                  بافقيه الطيب يف ذلك ـحر((ذكر الش ص))تاريخ يف وردت ـائع ،١٤٦بوق

١٤٨،١٥١. 
الشحر(() ٢(  .١٤٨))تاريخ
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سنة بعدن مرجان األمري وفاة ـقف٩٢٧وكانت س حتت ودفن م
سنة ويف العيدروس، اإلمام مرجان٩٧٢قبة األمري قرب يف دفن ـ ه

ـرنج، اإلف ـمحاربة ـ ل جيش يف جاء الذي الرومي صفر القبطان
البح يف اومرض ومات عدن إىل وعاد ـ. ر الشحر((اه ))تاريخ

.٣٧٥ص

ـن ف يف راقية صورة ميثل العدين اإلمام عصر يف النثري الفن كان
ـيت ال الصوفية املدرسة إىل يعود وذاك الشعر، يعربه مما أكثر التعبري
ـل حيم ذوقي بأسلوب ـمراسالت وال ـمكاتبات بال رجاهلا اعتىن

وتفيداملعاين التصوف، قاموس يف الدائرة الرصينة والعبارات السامية
ومثله لشبهه مكاتبته عند منهم كل يذوقها اليت .املعاين

ـض بع ـدين الع ـام لإلم النثرية الكتابة مناذج من لنا بقيت وقد
ـة نثري مكاتبة منها هنا نتناول ـمقوالت، وال والوصايا املكاتبات

عبدالر الشيخ إىل مرسلة وهيوشعرية بترمي، علي بن : محن
والسالم والصالة ـمني، العال رب للّه احلمد الرحيم، الرمحن اللّه بسم

ـم وسل وصحبه آله وعلى حممد سيدنا على األكمالن .األمتان



 

 )٩٧(

ـه عبداللّ بن بكر أيب الرق العبد اململوك تعاىل اللّه إىل الفقري من
به اللّه لطف :)١(علوي

الكر الكتاب يف ورد علىفقد املشتمل والتعظيم بالتبجيل املقابل مي
يقال أن حيق الذي البسيم، الفائق والزهر النظيم، ـن﴿: الدر م إنه

الرحيم الرمحن اللّه بسم وإنه األوحد،﴾سليمان الشيخ من الوارد
ألبان ورضيع املصطفى، وسبط الشرفا سيد املفرد، م ـ العل م ـ العال

وكاش احلقائق، حبر والوفا، ـاء،الصفا األدب زين الدقائق، رموز ف
ـية، املرض والشمائل الرضية، األخالق ذي العرباء، العرب ولسان
وبركة الدين، وجيه القدسية، العلوية واألنفاس األبية، العالية واهلمة
ـيخ الش الثمني، الشرف عقد واسطة الصاحلني، سليل ـمني، املسل

عبدالرمح املصاحل، يف الساعي الصاحل، الويل ـناألجل اب علي بن ن
ـلَ تقبي ـه فقبَّلت م، ونفعين آمني، عنهم اللّه رضي بكر أيب الشيخ
ـه، أقالم مبواضع متربٍك حياضه، من مغترٍف رياضه، من مقتطٍف

و وإنعامه، إكرامه وشامل تودده بإنعام ـزمعترٍف يفن ـريف طَ هت
ـلَ أنام ـه اللّ فشكر بالغته، جواهر من أودعه وما براعته، حدائق

ا) ١(                                                  هذه بعد الرسالة منضمن مجلة الشعريةلعبارة  .األبيات



 

 )٩٨(

األدب ـاض ري ـن م واقتطفت منثوره، ونظمت سطوره، سطرت
وبدوره كواكبه البالغة مساء يف وأطلعت .زهوره،

ـه مبن ـركم وغم بأضعافه، اللّه فخصكم السالم من أهديتم وما
البالد، علوم من به جاء وما ـنتوألطافه، الف ـن م فيها حدث وما

ويطفي حمذور، كل وينفي الشر يزيل أن اللّه يف فالرجاء والفساد،
والبالد بطن، وما منها ظهر ما اليمن، سائر منها وميحي الفنت، نار
ـة، حمفوظ ـلف الس بربكة مث باللّه فاحلوطة ترى ما ا حصل وإن

ال وكيف ملحوظة، اللّه شاء إن والرعاية العناية موضعوبعني وهي
والصاحلني األولياء أقدام وموطن والسكينة، الرمحة .مهابط

عنه اللّه رضي السبكي اإلمام سيدنا أحسن : وقد
ـىن مع لطيف احلديث داِر وآويويف ـبو ـ أص ـا ـ ـرٍش ـ فُ إىل
ـي وجه ـرِّ حب ـس أَم أنْ ـواويلعلي الن ـدم قَ ـه مسَّ مكاناً
مجيلة، تزل م ـ ل اللّه جزيلةوعوائد األحوال مجيع يف .)١(ومواهبه

مثاله ما جاء املكاتبة آخر : ويف
يف) ١(                                                  ـا عليه ـالع االط ـب للراغ وميكن هنا، نثبتها م ـ ل مطولة بقية ـمكاتبة لل

العيدروسية(( موعة  .١٩٨ص))ا



 

 )٩٩(

ـما ـ فل كثري، انس ا عدم من الوقت ذا الضيق من النفس ويف
ـن كم كان البسط، حتب أنك منك وعرفت األنس، منك آنست
املودة، صفاء من فإنه البسط، كثرة على تعتب فال حمبوساً، راً جر

نصائح القلب ـودويف ال غلب ـما ل لكم يبديها أن اململوك حيب
احلب .وصفا

ـدم ع أهله على الغالب عندكم خصوصاً الزمان هذا أن م ـ اعل
جبلوا للدين أعداٍء أظهر بني وصرمت واجلفاء، القبيح وإظهار الوفاء،
ـدم ع عليهم الغالب وقبيلتنا املناصب، أهل مثالب إذاعة حمبة على

والتلب األقوال يف إالاالحتراز أنفسهم على جيروا فال األفعال، يف يس
عليه جبلوا ما فوق ظن سوء .زيادة

من اختيار غري من وإفرادك مفرداً، اللّه جعلك قد بسالمتك وأنت
ـواب فالص ـع، والطب ـمسجد ـ وال والبيت احلافة يف أبيك زمان
ـو فه ـك ل ـه اللّ اختار ما على وأبقالك وقالباً قلباً منهم اعتزالك

باخلري م ـ ـنيأعل ب ـا م ـادرة الص األمور يف نفسك تدخل وال ة،
وقل مع: إخوانك، العصبية ميكن وال أوالد، والصغار سادة الكبار

وقل أحد، على أرباب: أحد وخمالطة اخلصومات عن يضعف حايل
وقل ـن: الدول، ع االعتزال يف ورغبت الوالد زمان من منفصل أنا



 

 )١٠٠(

أين سوى تكلفوين فال حايل بضعف ـمي لعل اجلميع،كله أحبكم
العصبية منك حتسن وال أمرت ما يتبعون ال م أل األصلح هو فهذا
الدين يذهب ما اآلفات من املخالطات يف ما مع أحد دون أحد مع

احلاسدين الشامتني قول يتعبنا ما وأكثر ـمروءة، وال راحوا: واجلاه
ـواك، س ـراء الفق رسم على عاد وال ينفع، ال من وبقي اخلري أهل

ـةفبال خمالط ـليط بس سلوكك قميص تدنس ال ورسوله عليك لّه
ورعاعها ترمي م.. أوباش تناط لرئاسة ـمت.. أف جتش ما فواللّه

ـمعامالت وال املخالطات تلك لكراهة إال الغربة يل وحليت الفرقة
والدنيا الدين خسران .من

ـة املنيف ـرب الت عن بعدي ذكرت إذا أين سيدي م ـ فاعل وبعد
ال وإذاوالضرائح ـي، الكل التعب حيصل املشايخ زيارة وعدم شريفة

ـاهلم احتف وعدم العشرية عشرة مريِر من قاسيت ما أذكر رجعت
العواقب رمق وعدِم العاقل، امتثال وِقل املروءة، ـيان-مبراعاة وس
ـرارهم أس غوايب إفشاء يف وصديقهم عدوهم ـت-عندهم أحبب

كانت، ما كائناً حالوة هلا وذقت سوىالغربة ـي ـن يتعب والشيء
ـاىل وتع تبارك اللّه أن الدعاء الدعاء فالدعاء ترمي، غري يف أموت أن

بترمي مويت جيعل أن ذكره جل .سبحانه



 

 )١٠١(

ـدنيا ال ـري خب للجميع خيتم أن الدعاء نسأل كتايب فخامتة وبعد
آمني وآله حممد حبق واآلخرة .)١(والدين

ال ـديوانمجع ال مقدمة يف باوزير عبدالرمحن بن عبداللطيف شيخ
الناسك(( وحجة السالك مسعها))حمجة اليت النافعة املقوالت من نبذاً

ومنها العدين بكر أيب اإلمام شيخه من متعددة جمالس :يف
العقيدة يف مقوالته من منوذج

عنه اللّه رضي مهي: قال قيوم حي، قادر بصري، مسيع اللّه من،إن
آلخريته وال ابتداء ألوليته ليس أزيل، أبدي باطن، ظاهر آخر، أول
عن تقدست معني، وال نظري وال قرين، وال شريك له ليس انتهاء،

وت ذاته، ـزاألشباح ـرين غ ـن م ـمع يس صفاته، األمثال عن هت
ـار األبص تدركه ال وأجفان، حدقة غري من ويرى وآذان، أصمخة

اللط وهو األبصار يدرك يفوهو وال شيء من هو ليس اخلبري، يف
كان ولو مسبوقاً، لكان شيء من كان لو إنه شيء، فوق وال شيء

العيدروسية(() ١(                                                  موعة  .٢٠٠ص))ا



 

 )١٠٢(

ـيس ل حمموالً، لكان شيء فوق كان ولو حمصوراً، لكان شيء يف
ـول يق ـا عم وعال جل البصري، العليم السميع وهو شيء كمثله

كبرياً علواً ـمون .الظال
تعاىل قوله يف عنه اللّه رضي ـرش﴿: وقال الع ـى عل ـرمحن ال

:﴾استوى
ـك مل ـتواء اس ـو ه بل وحلول وقوع استواء هو ليس استوى

م ـ وسل وآله عليه اللّه صلى وقال ـى((: وحكم، عل ـلوين تفض ال
مىت بن يونس إىل))أخي ـى رق م ـ وسل وآله عليه اللّه صلى ألنه ؛

بني سواء وكانا األرضني أسفل إىل هبط ويونس والكرسي العرش
س اللّه تعاىليدي وقال وتعاىل، ـرب﴿: بحانه واقت ـجد ،﴾واس

ـاجد، الس من السماء إىل أقرب القائم ألن جهة ثَمَّ ال أن ـم فعل
واألفهام العقول إحاطة عن .تعاىل

ينفصل وال ا يتصل ال مبشيئته، وأقامها بقدرته، الكائنات خلق
ـم وه ـل يفع عما يسأل وال شاء، كيف شاء، كما هو بل عنها،

.)١(يسألون
ص) ١(                                                  الديوان العيدروسية((من٢٣٧مقدمة موعة .))ا



 

 )١٠٣(

الظن وحسن التقوى يف مقوالته من منوذج
عنه اللّه رضي ـال: وقال ق تعاىل اللّه فإن اللّه، بتقوى : عليكم

التقوى﴿ الزاد خري فإن تعاىل﴾وتزودوا وقال ـه﴿: ، اللّ ـوا واتق
اللّه ـمكم .﴾اآلية..ويعل

عنه اللّه رضي وجل: وقال عز اللّه يف الظن حبسن ليس﴿عليكم
تو أن آمنالرب من الرب ولكن ـمغرب وال املشرق قبل وجوهكم لوا

والنبيني والكتاب ـمالئكة وال اآلخر واليوم .﴾اآلية.. باللّه
تعاىل قال والتصديق، الظن حسن هو على﴿: واإلميان وتعاونوا

والتقوى تعاىل﴾الرب وقال ـهم﴿: ، حيب ـوم بق اللّه يأيت فسوف
.﴾وحيبونه

اإلعرايب حديث يف لهوقال فقال الساعة عن سأله ـما ـا((: ل م
هلا؟ وآله: قال))أعددت عليه اللّه صلى له فقال ورسوله، اللّه حب

ـم أحببت((: وسل من مع ،))  أنت السعادة على دليل الظن وحسن ،
املوت عند اخلامتة حسن لصاحبه .)١(ويرجى

عنه اللّه رضي ـأ،: وقال أخط وإن ظن حسن صاحب خسر ما
العيدروسية(() ١(                                                  موعة .٢٢٨ص))ا



 

 )١٠٤(

يف قصائدهوقال : بعض
ـين ظَ ـنت احس بك ـزمريب ـ ملْ ـري ـ خ ـه ـ فإن

الك ــه ـزوإن ــ ــربن ماالَك ـ ـ االَعظ م ـ ـ اإلس ـه ـ وإن
وقال الظن، حسن يف عنه اللّه رضي يوصي ما أوىف: وأكثر ـو ه

ـه وآل ـه علي اللّه صلى اللّه رسول ألن ؛ تعاىل اللّه إىل يقرب عمل
قال م ـ وإ((: وسل بالنيات األعمال نوىإمنا ما امرئ لكل .))منا

عنه اللّه رضي الشقاوة،: وقال على دليل فإنه الظن، سوء احذروا
ـه اللّ رسول وقال باللّه، والعياذ اخلامتة، سوء صاحبه على وخيشى

ـم وسل وآله عليه اللّه ـه((: صلى آذنت ـد فق ـاً ولي يل عادى من
املنافقني))باحلرب حق يف لنبيه تعاىل وقال ـ﴿: ، هل الاستغفر أو م

هلم اللّه يغفر فلن مرة سبعني هلم تستغفر إن هلم فانظر﴾تستغفر ،
عليه اللّه صلى النيب استغفار ينفعهم ال ظنهم سوء مع املنافقني إىل

تعاىل اللّه خلق أفضل وهو م ـ وسل .وآله
عنه اللّه رضي أصاب: وقال وإن ظن سوء صاحب أفلح .ما

األو زيارة يف مقوالته من لياءمنوذج
عنه اللّه رضي وإن: وقال ، م والتعرف األولياء بزيارة عليكم



 

 )١٠٥(

ـهادة والش ـب الغي م ـ ـ عال فإن ، العقيدة وثبتت ، النية صحت
إال ـب الغي م ـ ـ عال من بركة تأيت ال واجلسد، كالروح مرتبطان
وعال جل بقوله الدليل وعليه الشهادة، م ـ عال من حركة بواسطة

السالم عليها ـمرمي النخلة﴿:ل جبذع إليك ـة.. وهزي ،﴾اآلي
السالم عليه ـموسى البحر﴿: ول بعصاك اضِرب اهلز﴾أَِن فجعل ،

م ـ ـ عال من النازلة للربكة سبباً الشهادة م ـ عال من العصا وحركة
.)١(الغيب

املعصية وخطر الطاعة يف مقوالته من منوذج
عنه اللّه رضي عليه: وقال واالستدالل احلقع: أي–إياكم لى

وعال والتنفر-جل وإياكم طاعته، وإياكم)٢(مع معصيته، عند عنه
كان حال أي يف رمحته من .واإلياس

عنه اللّه رضي ـإن: وقال ف يسرية كانت وإن الطاعة تستقلوا ال
فيها فإن صغرية كانت وإن املعصية تستحقروا وال اللّه، رضى فيها

عليه ما وأبغض اللّه .غضب
العيدروسية(() ١(                                                  موعة  .٤٣٩ص))ا

باالستدالل) ٢( هنا اليأس: املقصود وبالتنفر لالتكال، املؤدي  .الدالل



 

 )١٠٦(

ا رضي الغيبةوقال ويتعاطى بالنميمة ميشي ـمن ل عنه اللّه: للّه إن
قال وتعاىل أن﴿: سبحانه أحدكم أحيب بعضاً بعضكم يغتب وال

أخيه حلم تعاىل﴾يأكل بنميم﴿: وقال مشاء ـري. مهاز للخ مناع
أثيم م . ﴾معتٍد ـ وسل عليه اللّه صلى ـن((: وقال م م ـ ـ املسل

ويده لسانه من ـمون املسل م ـ أيضاً))سل وقال ـب: ، يك ـل وه
ألسنتهم؟ حصائد إال مناخرهم على أو وجوههم على النار يف الناس

عنه اللّه رضي : وقال
ـن ممك ـه عالج ـرح ج ـانكل اللس ـرح ج فىت يا خال ما

عنه اللّه رضي ا: وقال اللّه وابتاله إال ببلية أخاه أحدكم عري ما
ك طالب أيب بن علي قال منها، بأعظم وجههأو اللّه عيَّرت: رم لو

أَحبل أن خلشيت باحلَبل .امرأةً
عنه اللّه رضي ـان: وقال حيبط ـا م فإ ـد واحلس والكرب إياكم

ـه اللّ ـال ق احلطب، النار متحق كما الربكات وميحقان احلسنات
وتعاىل الكافرين﴿: سبحانه من وكان واستكرب أىب إبليس ،﴾إال

تعاىل ي﴿:وقال الذين ـنمإن جه سيدخلون عباديت عن ستكربون
تعاىل﴾داخرين وقال من﴿: ، اللّه أتاهم ما على الناس حيسدون أم

.﴾فضله



 

 )١٠٧(

عنه اللّه رضي ـد-مها: وقال واحلس الكرب ـب-أي ذن أول
وقال وجل، عز اللّه به ازداد: عصي نعمة عباده على أفاض ـما كل

الب ذا يتمثل ما كثرياً وكان غيظاً، : يتاحلسود
ـد تنه إذا للحسود ـةً:قل ـومطَعن مظل ـه وكأن ـماً ـ ظال يا
عنه اللّه رضي األوىل: وقال الكتب أبداً،((: يف يسود ال احلسود

نكداً إال خيُرج ال .))واخلبيث
عنه اللّه رضي أدعيته من منوذج

ـن م أجرنا اللّهم بطَر، غري من وأغننا ضرر، غري من أَِجرنا اللّهم
امتالء غري من وأغننا ابتالء، .غري

ذكره حماضر غالب يف عنه اللّه رضي دعاؤه ارزقنا: وكان اللّهم
ـا، أزكاه األعمال ومن أصفاها، األذهان ومن أوفرها، العقول من
ـها، أكمل العافية ومن أجزهلا، األرزاق ومن أطيبها، األخالق ومن

ال وصلى نعيمها، اآلخرة ومن خريها، الدنيا ـيدناومن س ـى عل لّه
م ـ وسل وصحبه وآله .)١(حممد

العيدروسية(() ١(                                                  موعة .٢٤١ص))ا



 

 )١٠٨(

واحلقيقة الشريعة بني الفرق يف مقوالته من منوذج
ـاء الفقه ـض بع من عليه ورد لسؤال جواباً عنه اللّه رضي وقال
هذه شافياً وجواباً كافياً رداً واحلقيقة الشريعة بني الفرق عن يسأله

: صورته
ـ للّ ـد احلم الرحيم، الرمحن اللّه ـهبسم لنفس ـد احلام ـو وه ه

ـق خل املقصود، وهو للقاصدين القصد انبعاث ومنه ـمحمود، وال
ـام أق له وبإثباته حجته، عليه أقام حىت وأثبته بإرادته، إرادته لعبده

فناداه سعيه، مقتضى على وجازاه يه، و أمره ـيس﴿: عليه ل وأن
سعى ما إال ـال﴾لإلنسان فق ـاه ونف نفسه أقام وتارة ـا﴿: ، وم

اللّهتشاؤ يشاء أن إال .﴾ون
ـن م يشاء من فوفق والبصرية، األبصار وعميت احلرية، فحصلت
بقلبه، احلقيقة ومع حببه، الشريعة مع فوقف ـمه، عل مبكنون عباده
ـريعة، الش م ـ عل وهو ظاهر، م ـ عل اجلسم على املتجلي م ـ فالعل
ـام فأق احلقيقة، ـم عل وهو باطن، م ـ عل بالقلب املتجلي م ـ والعل

حقيقةظاهر وأقام األبدان، جوارح ا القائم أركان، على اإلسالم
ولكن اجلنان، تصميم ا القائم وبيان، يقني على واإلحسان اإلميان
ـو وه ترمجانا، هلا جعل بالقلب ما احلسية األمساع عن خفي ـما ل



 

 )١٠٩(

بالشريعة واحلقيقة باحلقيقة، الشريعة فارتبطت .اللسان،
الشريع أهل قال هنا ها ـنفمن ع ـايل اخل م ـ العل مع الواقفون ة

ـن: العمل م ـأوا وأخط وجه من فصدقوا كفر، الشريعة سوى ما
ا التحلي عن العارون احلقيقة بألفاظ املترمسون وقال ـا: وجه، م

فناداهم وجه، من وأخطأوا وجه من فصدقوا شيء، احلقيقة سوى
الدعوة أرباب من اجلمع ـى: أهل عل التوفيق، شاووش مسعتم أما

ينادي الطريق، ـبلنا﴿: قارعة س لنهديهم فيهم جاهدوا ؟﴾والذين
ليهديه باألعمال الشريعة أقوال تعاطي وهو الشريعة، هو فاالجتهاد
ـدم لع ـة احلقيق ـوا تعرف ـمن ل هاهنا فمن احلقيقة، وهو سبله،
حتصل ـم ل احلقيقة بألفاظ املترمسون أيها ويا الشريعة، استعمالكم

باال إال اهلداية مناهيهالكم واجتناب الشريعة، أوامر على .)١(جتهاد
املسماة رسالته بع ونفع اللّه رمحه النثرية أعماله أهم اجلزء((ومن

الشريف التحكيم يف وهو))اللطيف ومريديه، تالمذته ألحد كتبها
بعد وصدرها احلواجيي، عبدالعليم الدين عفيف الفقيه الصاحل الشيخ

ص) ١(                                                  يف بقية ـمقالة العيدروسية((من٢١٨لل موعة  .))ا



 

 )١١٠(

بقوله االستهالل : براعة
ـاحل، الص ـويل ال الفقيه الناصح، العزيز الولد سألين فقد بعد أما
ـه وألبس ـيخاً ش أنصبه أن احلواجيي عبدالعليم الشيخ الدين عفيف
التحكيم كيفية عن وسألين شاء، ـمن ل إلباسها يف له وآذن اخلرقة،
واستخرت ذلك إىل فأجبته عنهم، اللّه رضي املشايخ بني املتعارف

تعاىل ـريفة،اللّه الش ـة اخلرق ـاس إلب فيه أُبين لطيف جزء مجع يف
التوفيق وباللّه وعليها، فيها ورد ما ـ.وأوضح .اه

ـة اخلرق لبس أسانيد كافة الرسالة هذه يف العدين اإلمام أورد وقد
ـل أه ـتدالالت واس إليه، وصلت اليت وطرقها التصوف أهل عند

ـم ـ العل أهل بني اخلالف من جرى وما فيها، ا،الطريق ـأ ش يف
بعضهم ـة: وقال البدع معىن لتفصيل املؤلف استطرد مث بدعة، ا إ

وآداب ـة اخلرق لبس أصناف ذكر إىل انتقل ذلك ومن وأقسامها،
وهي العهد أخذ صفة إىل وأشار : لبسها،

ـع-١ يض مث ونسبتها، التوبة، آداب ـمريد لل الشيخ يذكر أن
اليمىن التائب يد بطن فوق اليمىن يده ـيخباطن الش ـأن ب ويعرفه ،

التوبة يف مشتركان ـمريد .وال
ويقول-٢ صوته الشيخ ـرجيم،: يرفع ال الشيطان من باللّه أعوذ



 

 )١١١(

العظيم اللّه أستغفر الرحيم، الرمحن اللّه ـة) ثالثاً(بسم التوب وأسأله
ـيدنا س على اللّه وصلى ويرضى، حيبه ـما ل والتوفيق ـمغفرة وال

واحل م، ـ وسل وصحبه وآله ـمنيحممد العال رب للّه .مد
قوله يف املريد .إخل.. ويتبعه

وأشار العهد، أخذ يف مستحسنة أخرى صيغ إىل املؤلف واستطرد
وفنها، موضوعها يف قيمة والرسالة اخلرقة، ألبسوه الذين شيوخه إىل
والتلقي األخذ طرق به تتوثق الذي والروحي ـمي العل السند وهو

يست ومنها العصر، ذلك أهل ـامعند االهتم ـدى م الباحث شف
الصاحل السلف حياة يف وصالته أسانيده وتوثيق . التربوي

ـراض األغ ذات ـائد القص من بالعديد العدين اإلمام ديوان يزخر
ـوفيني الص ـعراء للش أن ـوم معل هو وكما الصوفية، عند الشعرية

ـم وكل رصني وأسلوب راق كلهاوجدان ليست مدلول ذات ات
ـية احلس ـمسميات ـ بال ـريض التع يف ـاً خصوص ظاهرها، على
وليلى، ولبىن، وهند، العني، وسهام والكؤوس، واخلمر، كالسكر،

والسكر عندهم فاخلمرة والكؤوس: وغريها، والفكر، الذكر : نشوة



 

 )١١٢(

األنثوية والرموز النشوة، إىل املؤدي والواسطة للسبب عبارة: إشارة
غر ـهاعن وكل تعبريه، عند الشاعر يعتري الذي احلال مقتضى ض

احلسية املعاين كافة واستفراغ الوجدانية، اجلمالية مستوى يف تدور
ـى عل ـب غل راق، ـدان وج عن لتعرب الظاهرة اللذة مستوى يف
ـذوقي ال ـتوى املس على الوجدان بنشوة اللسان فأنطق اجلوارح،

.اإلنساين
م الصوفية القصائد كل توجدوليست وإمنا الغزيل، النمط هذا ن

ـدنيا ال يف والتزهيد النفس، وحماسبة كالوعظ، أخرى أغراض بينها
عن متفردة مدرسة الصويف األديب فالنص العموم وعلى وحطامها،
ـائد قص يرضخوا أن الذوق ذلك منعدمي من يحسن وال غريها،
يف ـان ك وإذا الرخيص، الشهواين الذهن حمسوسات إىل التصوف
ـالل خ ـن م ـيص والتنق والغمز ـمز لل هدفاً صار من الصوفية
ـق، للح جمانب الصوفية كل على احلكم ذا التعميم فإن النصوص

ـا ذوقه رجال بانقراض منقرضة فكرية مبادة ـةوانشغال حاج ال
أمرها وحتجيم ا  .لالنشغال

ـأثر ب لالهتمام أدعى هو اليوم املعاش والعاطفي الفكري والواقع
ليسالوجد هذا وأقول والشرف، واحلياة للسلوك املدمر الرخيص ان



 

 )١١٣(

ـا وإمن ـوي، املعن اخلمري لقاموسه ومدحاً الصويف، للغزل تروجياً
ـذي ال ـا ومقامه حجمها مدرسة كل إعطاء ضرورة على تأكيداً
والعبارات ـمات الكل حماكمة حيث من ال ا، وجدانيا منه تنطلق

وزمانه قائلها حال حقائق عن .ومدرستهوعزهلا
ـى عل ـيس ول التصوف، تراث كل على نفسه جير احلكم وهذا

ـوم الي ـالميون اإلس فالناقدون فقط، األديب ـرهم-اجلانب وأكث
ـن م ها وأشبا والبافلوفية الديكارتية الشك مدرسة من املتخرجون
ـن م م ـ هل خمرج وال احلديثة، النفس م ـ عل ومدارس النقد مدارس

وتأثريها مح-أثرها قد عواتقهمهؤالء على يقولون-لوا هم-كما
من ا العالقة الشوائب من اإلسالمية والعلوم واألدب التاريخ تنقية
مبقاييس ذلك شاكل وما والغنوص والنحل والوضع التصوف آثار
ـدفاع االن ـذا ه م ـ آل وهلذا ذاته، اإلسالم عن وغريبة أجنبية

ـون ويظن فيهم، ليس مبا األوائل وصم إىل ـاييسواحلماس مق أن
إىل ـب منتس ـمرء ـ وال ذلك، هلم وأىن خالصة، إسالمية نقدهم
ـه، وتوجهات ـه ومواقف ووجدانه فكره تركيب بنت اليت مدرسته
نفسيات منطويةٌ اليوم يائها إىل ألفها من ـمني املسل مدارس وغالب
ـة احلديث االستعمارية املدرسة نشاط آثار على م وثقافا تالمذِتها



 

 )١١٤(

هياكل- أول العليامن الشهادات مرحلة إىل االبتدائية مبا-املدرسة
ـة التعليمي ـات التراكم ـار آث عن ألفاظهم وال أقالمهم يجرِّد ال

.املشبوهة
ـد كي من م واإلشفاق ـمني، املسل إعذار يف اخلري كل واخلري
م، ـ ـ املسل ـى عل م ـ املسل صدر يوغرون الذين املتربصني األعداء

يف اإلبداع غاية ـرويبدعون األم يف أن مع واخلالف، الفرقة إجياد
ـان ك إذا ـف حيي ال عدل ميزان الدراسة عند اإلنصاف ويف سعة،

ونياته أعماله يف خملصاً معامالته، يف مسحاً ذاته، يف عدالً .الوزان
يطرقها اليت لألغراض الشعرية النماذج بعض هنا استخلصنا وقد

ين الذي الذوقي واألسلوب العدين، ـتشاعرنا نلف أن ونود تهجه،
عليه لإلطالة جتنبا النماذج هذه يف االختصار توخينا أننا إىل القارئ

للقصائد املوضوعية الوحدة مع يتناسب . مبا
ـارات العب ذات الغزليات من العدين اإلمام ديوان أشعار وغالب
خيرج وقد متكلف، غري وبأسلوب غنائية، بأصوات املنشدة الشعبية

قواع عن ـابعضها مطالعه تنوع األدبية ا وميز املألوفة، العروض د
ـيمن، ال صوفية عند آنذاك السائد اإلنشاد أصوات على اإليقاعية
ـة العربي ـاظ واأللف الشعبية اللّهجة بني ممزوج اللغوي وقاموسها
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استخدام إىل مييل ما وكثرياً ؛ مقبول أديب قالب يف البارزة الفصيحة
املتداولة الشعبية ـهائماأللفاظ الت يف وخاصة اليمن مناطق بعض يف

:مثل
ـايل ـ غ ـز ـ مع يل ـق ـ ـايلشاعش ـ ع ـي ـ مرتق يل ـي ـ وارتق
ـويب حمب ـر بفخ يل ـاخر ف ـويبشا مطل احلب يف )١(وأعطاين

: ومثل
سروري وواصل اهلم اترك شا ـوريإذا أم خبايف م ـ يعل رب ويل
جسور بقلب اجزم وشا ادخل غريوشا خطأ عندي اللوم صائبأرى
ـل املكم باجلمال استجري ـلأناشا وأفض أكمل النبيني يف ومن

أن ـعري،املالحظمع الش البناء ضعف القصائد بعض تركيب يف
ـمعاين، وال الصور يتكلفون ال الشعر كتابة عند السلف من وكثري
ـب وغال ـة، العام ـني ب اللّه إىل الدعوة هو غرضهم أن وخاصة

وال لإلنشاد تؤلف البساطة،قصائدهم فيها يتوخون فلذلك سماع،
ـاحثني الب ـض بع ـى عل ـر األم هذا أشكل وقد املتداولة، واللغة
ـر، النث عن الشعر خيتلف حيث شيئاً، األمر يف أن وظن املعاصرين،

العيدروسية((الديوان،) ١(                                                  موعة  .٣٧٦ص))ا
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ـمتانة بال املراحل تلك وشيوخ ـماء عل من عدد لدى ميتاز فالنثر
الواضح البديعي والبيان السجع مع واللغة العرض إىلوقوة يشري مما

ـوة والق ـور الص هذه ولكن البياين، التصور وعمق اللغة يف غزارة
ـة واإلجاب ـعر، الش يف تضعف أو األحيان، بعض يف تنعدم اللغوية

كانوا السلف أن الظاهرة هذه عن ـة-العادلة البالغي م قو برغم
وخطبهم نثرهم يف وال-الوضحة ـف، املتكل الشعر إىل مييلون ال

عليه، ـديعحيثون والب ـان بالبي ـاعر الش ـام اهتم انتقدوا رمبا بل
ـة التعليمي األغراض على القائم الصويف الشعر جمال يف وخصوصاً
ـذا ه ويؤيد فهمهم، يالئم مبا العوام خماطبة حيبون م أل والدعوية،
ـن اب ـاس العط ـوبكر أب ـب احلبي العالمة شيخنا ذكره ما املنحى

قال احلبشي علوي بن ـنيبلغن: عبداللّه ب ـامع اجل ـب احلبي عن ا
مسع ـما ل أنه طاهر بن حسني بن اللّه عبد والظاهر الباطن ـمي عل

الشاعر :قول
ـا معاد من القوايف حنت ـرعلي البق تفهِم م ـ ل إذا علي وما

عنه اللّه رضي :قال
ا معاد من القوايف حنت ـرتركت البق تفهم أن مقصداً يل ألنّ

حب السلف األديبومدرسة ـهجيها من يف متفردة مدرسة ضرموت
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ألن ؛ والفكرية األدبية املدارس من كثري بذلك وخمالفة والفكري،
فقل العوام، وخماطبة اللّه، إىل بالدعوة اشتغلوا املراحل شيوخ غالب
القليل حظ هذا كان ورمبا ومنسقاً، حمبوكاً األديب نشاطهم يأيت أن

وال زمن خيلو ال حيث فقط، ـتالءممنهم ي وشعراء أدباء من عصر
ـعرية الش املدارس مع األدبية أعماهلم يف البالغي وتركيبهم ذوقهم

.الراقية
ـن م ـة مجل حلياة دراسيت خالل من املوقف هذا استفدت ولقد
املسماة املطبوعة علوي اجلد ترمجة عرب حضرموت وشيوخ ـماء عل

النور(( إ)١())لوامع عودته قصة علوي اجلد حكى فقد حضرموت، ىل
على حضرموت مدرسة فوجد مصر، من واألدب ـم بالعل متزوداً

به جاء ما بقوله.. عكس حاله ومسقِط: فصور وطين إىل فوصلت
وفتشت يوصف، ا مبن ويهزأ تعرف، ال ا البالغةَ فألفيت رأسي،
ـاحِة الفص لسانَ ووجدت الغي، ا ما جلّ فإذا دماغي، خريطةَ

باغي، بقولهعلي املثالة،: معلناً وسرد اِخلرِّيت ا يِفرُّ أرض بلدك
قال من قول وتذكرت احلالة، بستر نفسي يف : فقلت

النور(() ١(                                                  ص)) لوامع  .١٠١للمؤلف
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ـرولٌ ج ـا أتاه ـو ل احلراثِة ـاأرض ـ حراث ـثىن ـ الن ـِة ـ احلطيئ ـلُ ـ جن
ـقاهلا ص ـد بع األذهان ا ـاتصدى ـ إناث ـول ـ العق ـران ـ ذك ـرد ـ وت

بي وأضرب كفي، أقلب أنا داعفبينما ـف هت إذ كتفي، على دي
قائالً اجلذب حالة إىل ونقلين القلب وجهة ـع: صرف اخل رويدك

طوى املقدس بالواد إنك ..نعليك
ـد وق ـادتنا س القوِم شراب ـالِفهذا خب يقلْ من الطريقةَ أخطا

وإقبال، وقبول وأحوال ومقامات وإدالل داللة الطريق فإذا فأفقت
فنون اجلنون من أن ـرفعرفت س ـل ك يف جال من مع احلق وأن ،

ـي، تلف ـه في قاطع كل وتركت سلفي، برسوم فترمست مصون،
ـال، اجله ـن م الضال وإرشاد تعاىل، اللّه إىل الدعوة على وأقبلت
ـارة فت ـال، املتع الكبري رمحة وسعة واألعمال، العمل يف وترغيبه

واإلنش بالتوسل وتارة املشهور، احلميين حبر من بقصيدة ادأستدرجه
املأثور والسجع املوزونة .باألشعار

الشوق يف شعره من منوذج
الصاحلني وأسالفه ألهله شوقه يف العدين اإلمام : قال
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ـِع بلَعلَ مررت إن بِذكري ـِععرِّض األرب تلك أُهيلَ السالم واقِْري
ـٍع وختش ـذَلٍل بت ـل وقُ ـرِعواشفع واألج النقا وادي ساكين يا

أدمعيفي وسالت جسمي ضنى كم
الضنا حلَلَ النوى ِمن لَِبست دناوبكم من أو نأى من فيكم وهجرت
ـدنا دي ـي لنفس حبَّكُم املنحىنوجعلت بوادي مسكَنكُم كان إن

ـلُعي أض يف معي فمثواكم ِحساً
ـائري دخ ـزَّ أع ـدُّهم أُِع من يفيا سرى حببكُم ـائريشغفي س
ـاهري مظ مجيع على وفاض وسرائريوبدا وضمائري خاطري يف
يف منظري مسمعيمنطقييف )١(يف

يقول واألهل للوطن واللوعة الشوق : ويف
ــا ـ عن ــوا ـ أبلغ ــافرين ـ ـالممس س ـي والف الف ترمي يف من
ـنا ـ الغص ـبه ـ تش ـه ـ قامت ـن ـ ــامم التم ــدر كب ــه جبين ــن وم
ـمعىن ـ ـ وال ـن ـ احلس ـتمم ـ ـامسوم احلم قمريي الطرف جيي
ــىن مض ــه فرقت ــن م م ــ ـامواجلس ـ من ـا ـ ن ـا ـ م ـاظري ـ ون
العيدروسية((الديوان،) ١(                                                  موعة  .٢٦٧ص))ا



 

 )١٢٠(

ـايل ح ـرا ب ـد ق ـمن ل ــاهقولوا لق ـينا ـ نس ــا ان ــب حيس ال
ـمال ـ ـ وال ـال ـ باحل ـه ـ ــاهأفدي رض اال ــودي مقص ــيس ول
ـايل ـ أب وال م ـ ـ أقس ـه ـ ـواهواللّ س ـق اخلالئ يف ـب ح ما

أخرى يف : ويقول
ي عِيديد سفْح الكُنِسيا الدمى مأوى ـنُّعِسا ال الفُتَِّر العيوِن الساجياِت

ـِس اللُع الشُّنَّب ـما الل لِغزالنكاحلالياِت وجِدي يا ِعيديد سفح يا
احلُور اِملالح مأوى يا ِعيديد سفْح ـوريا النُّ ألباهياِت الورى الفاتناِت

امل القاصي البعيد ترمحون ورضوانكهجورهل لروضاتك ورعيا )١(سقيا

عدن إىل شوقه يف : ويقول
ـدن ـ ع إىل ـوق ـ الش ـزين ـ ـابه ـ الرك ـادي ـ ح ـا ـ ي ـد ـ ش
ـن ـ ـ والوس ازداد ـوقنا ـ ـ ـوينش جف ـزعن ـ ـابن وغ ح
ـكن ـ س ـا ـ م ـط ـ ق ـاطري ـ ـابخ ـ كت ـهم ـ من ـاء ـ ج ـذ ـ م
ـوجن ـ ـ ال وردي درى ــل ـ ـطرابه ـ اض ـن ـ م ـيب ـ بقل ـا ـ م
العيدروسية(() ١(                                                  موعة  .٣٨٣ص))ا



 

 )١٢١(

ـاح ـ ف ـني ـ ح ـك ـ ميس ـه ـ ـالون ـ ـبم ـ طي ـد ـ ق ـه ـ مياثل
ـراح ـ الق ـارد ـ الب ـا ـ كم ـبأو ـ الرطي ـدل ـ املن ـا ـ كم أو
ـراح ـ ـ س وال يل ـىن ـ ـ غ ـبال ـ حبي ـا ـ ي ـه ـ واللّ ـك ـ عن
ـن ـ احلس ـاهي ـ الب ـك ـ ـحابوجه س ـا دو ـا م )١(مشس

واحلكمة الوعظ يف شعره من منوذج
ـاة ـ املناج ـل ـ أله ـبت ـ ـالمنص ـ أع ـل ـ اللي ـدس ـ حن يف
ـوا ـ وامس ـهد ـ الس ـتعذبوا ـ ـاًواس ـ ـامقيام ـ ن ـن ـ م ـام ـ ن اذ
ـائف ـ ـ ـ لط ـتقبلهم ـ ـ ـ ـرامواس ـ وإك ـل ـ فض ـات ـ ج
ـف ـ ـ تكي ال ـذة ـ ـ ل ـن ـ ـ ـامم ـ ـ االوه يف ـور ـ ـ تص وال
ـا ـ عناه ـن ـ م ـا ـ ذاقه ـد ـ ـامق ـ ه ـذي ـ ال ـا ـ فيه ـام ـ وه
ـا ـ وامس ـق ـ اخلل ـتوحش ـ ـامواس ـ ـ ـ واالك ـايف ـ ـ ـ الفي يف
ـي ـ ش ـى ـ عل ـرج ـ يع م ـ ـ ـ المول ـن ـ م الم ـو ـ ل ـواه ـ س
ـون ـ املخف ـاز ـ وف ـابوا ـ االط ـاب ـ ـ أرب ـن ـ ـ ـاموحن ـ ـ ث
ـا ـ ِبنان ـدم ـ و ـي ـ ـ ـن ــدامنب ـ اه ــا ـ أمرن ــهى ـ ومنت
العيدروسية((الديوان،) ١(                                                  موعة  .٣٨٧ص))ا



 

 )١٢٢(

ـويف تس ـوف والس ـامبالسوف ـ واالي ـايل ـ اللي ـي ـ متض
ـت ـ ـ تقض ـد ـ ـ ق ـا ـ ـ ـامأيامن ـ واالوه ـاين ـ التم ـى ـ عل
ـب ـ ـ ـ قري آت ـل ـ ـ ـ ـقاموك ـ اس ـدها ـ بع ـة ـ والعافي
ـال ـ ط وإن ـاٍن ـ ف ـر ـ ـاموالعم ـ الس ـرَّة ـ ك ـن ـ م ـد ـ الب
ــل ـ أرام ــي ـ متس ــد ـ ـاموالغي ـ ـ ايت ـا ـ ـ وأطفالن ـا ـ ـ من
ـا ـ ـ كن ـام ـ ـ اي ـذكر ـ ـ ـالمون ـ أح ـغاث ـ اض ـا ـ كأ
ـا ـ فعلن ـا ـ م ـى ـ عل ـدم ـ ـدامنن ـ ـ ـ التن ـد ـ ـ ـ يفي وال
ــؤخر ت م ــ ك ــل الكس ذا ــا ـامي ـ ع اىل ـام ـ ع ـن ـ م ــك توبت
ــام ـ بع ــدري ـ ت ــت ـ ـاموليس ـ ت او ـاقص ـ ن ــن م ــك يأتي
ــا ـ دني ــت ـ حتقق ــل ـ ه دامأو ـا ـ هل أو ـد ـ حل ـت ـ دام
ـمك ـ خلص ـم ـ ـ تعل ـيس ـ ـزامول ـ ـ لالل ـا ـ ـ ج إذا ـراً ـ ـ أم
ـن م ـا ي ـر الض ـف كاش ـاميا ـ وأحك ـدره ـ بق ـى ـ قض
ـاً ـ ـ مجيع ـا ـ ـ علين ـظ ـ ـ ـالماحف االس ـر العم ـا انقض عند
ـالم باالس ـالً فض ـدت ج ـامقد ـ االمت ـود ـ اجل ـل ـ وأفض
ـل ـ التفض ـد ـ بع ـاك ـ ـرامحاش ـ االض ـول ـ ه ـذيقنا ـ ت
ـوا ـ ـ لالس ـل ـ ـ أه ـنحن ـ ـ ـامف ـ ـ لالنع ـل ـ ـ أه ـت ـ ـ وأن



 

 )١٢٣(

ـد ـ امح ـى ـ عل ـلوا ـ وص ـت ـ ـواممت ـ االع ـول ـ ط ـرراً ـ مك
أيضاًويق : ول

ـه نفس ـع مين ـيس ل ـن م ـوانكل اهل ذاق اهلوى حضيض عن
ــه مهت ــه ب ــت دن ــدىن ت ــن ـانم ـ بالزبرق ـاً ـ عالي ـن ـ يك ـو ـ ل
األمور كل يف اللطف وزانواصحب إال ـي ش ـل ك لطف ما
ــن ممك ــه عالج ــرح ج ــل ـانك اللس ـرح ج فىت يا خال ما
ـيب ـ الغ ـرء ـ امل ـع ـ يوق ـا ـ ــلتانإمن خص ــائب املص ــع مجي يف
ـذي ـ لل ـدي ـ والتع ـع ـ ـالنالطم ف ـا ي ـذر فاح يعنيه ليس
ـور األم ـل ك يف ـرب الص ـانوالزم مع العقىب يف الصرب صاحب
ـك ـ يغلب ـك ـ زمان ـادي ـ تع ـانال الزم ـايرك يس ـاير مس كن
ـن وك ـن وط ـى عل تعرج ـانال مك ـو ه ـزك ع كان أينما
ـىن ـ الغ ـل ـ ك ـىن ـ الغ ـالغىن ـ ـانف فف ـوى التق سوى ما التقى
ـىت ف ـا ي ـك ل ـع جيتم ـانبالتقى األم األخرى ويف حياتك يف
ـزم ـ والت ـك ـ ذنب ـك ـ يقنط آنال ـل ك ـك برب ـك ظن حسن
ـال ـ احمل ـه ـ اللّ ـى ـ عل ـىن ـ مت ـانال جن للعصمة منه )١(مطلبك

اللغة) ١(                                                  يف العامة: األصل بلهجة أثبتها وقد  .جنون،



 

 )١٢٤(

ـاد جه يف ـاً حي كنت ما ـانأنت اجلن ـت ثب اليقني قوي كن
ـه ـ ب ـح ـ ص ـك ـ يقين ـا ـ م كانوإذا شاه قد ما حيفظك )١(فهو
ـيقني ال ـل أه ـن م كنت وبانوإذا لك التصوف قدم )٢(صح
ـوب الغي ـرار أس ـر س ـانيتضح عي عندك واخلرب القلوب يف
ـي ـ ينبغ ال ذا ـد ـ بع ـالم ـ ـانوالك العن ـبض ق هنا ها حسن قد
ـنيب ال ـى عل والسالم ــالنوالصالة ـ ـ االكم مث ـان ـ ـ األمت

النفس حماسبة يف شعره من منوذج
ال يفولإلمام يقول الروحية، طبيعتها إىل وإثارة للنفس حماسبة عدين

: ذلك
الدجى ففي اخللي نام إن عني ـييا جع ال جعي ال جعي ال
ـارتعي ف جنانك ففي الظالم ـيجن ـ ومتتع ـي ـ ومتتع ـي ـ ومتتع
ـه عتاب ـذول الع طال إن أُذن تسمعييا ال تسمعي ال تسمعي ال
ـ مفن ـواك ه عن يستميلك ارعويدال منه ارعوي منه ارعوي منه

لفظت) ١(                                                  الشعر باللّهجة: لضرورة كذلك وهي واألصلشاه،  .شاءه: العامية،
زحف) ٢( البيت  .يف



 

 )١٢٥(

وبادري الصفوف شقي مهجيت ـييا ترجع ال ترجعي ال ترجعي ال
ـا املن دون ـن م املوت أتاك ـيوإذا جتزع ال جتزعي ال جتزعي ال
ـالمة بس م ـ دو من تطمعي ـيال تطمع ال تطمعي ال تطمعي ال
ـإتركي ف املونقات الرياض الغري ـي ترتع ال ترتعي ـيال ترتع
ـة جبهال ـوى اهل ِريب تدعي ـدعيال ت ال ـدعي ت ال تدعي ال
ـا الفن ختِشي فال صادقة كنت أكرعيإن فله أكرعي فله اكرعي فله
واصربي املهالك غصص ـيوجترعي ـ وجترع ـي ـ وجترع ـي ـ وجترع
ـا اللق آن اهلوى ناقوس صاح اسرعيإن اسرعيكوين كويناسرعيكوين

امل شعر من ـمساجالتمنوذج وال راسالت
ـة، نظمي ـاجالت ومس شعرية برسائل العدين اإلمام ديوان يزخر
ا أ إال الفين، والبناء الشعري، التركيب حيث من كسابقتها وهي
كغرض ـماء والعل الشيوخ حياة يف السائد اللون هذا عن لنا تفصح
وصلت لقصيدة جواباً قاله ما النمط هذا ومن املهمة، األغراض من

ـنةإل س ـد املزجَّ عمر بن أمحد الدين شهاب األجل القاضي من يه
ـ٩١٠ .ه



 

 )١٢٦(

وبالبشر بالوصال سليمى ـِرأجادت واهلج بالصد ليس منها وبالود
ا وإ مسعاً للواشني تصغ م ـ الوزِرول من الوشاة جيين ما م ـ لتعل
الوفا مع القدمي العهد على بكتراها وال عمٍرو قول من تلتفت ـم ِرول
ودادها عن تستحل ـم ل ـمكِروشيمتها بال قط صفوها تقابل وليست
ـا وإ ـود العه ـض نق ا ـدِريظن بالغ تشوبه ال حال كل على
ـةٌ ورفع ـد وجم ـزٌّ ع ا قر احلَبِرففي ـم العال إىل القصوى الغاية إىل
أمحد هو املال غوث العال العصشهاب مدة يف الوقت قضاة ِروقاضي
واحلجى والفضل العلم يف له ـِرفيوم النِّس ـن م سبع أعمار على يزيد
متالطماً يزل م ـ ل يمٌّ م ـ العل ـهِرويف الن ـن م سبع مد عليه يقل
فضله وصف الذي القاضي أيها واحلصِرفيا والعد اإلحصاء عن جيل
ـىن امل من الفؤاد يف أحلى إذكتابك النسيم مر من يسريوأطيب ا
ـا وبالوف منك الود بصدق ـربيوإين خ به أحاط قد وكُل عليم
ـين أن ـهد يش احملروس عمريوخاطرك مدى األكيد والود الصدق على

سنة آخر جواباً إليه فيه٩١٣وكتب قال اهلجرة : من
ـامجه س وبلُ عمَّه كروٍض ـهسالم مبامس ـام الكم نور من ففتح

املس يفوق عطرهسالم نشر يف طاعمهك فم يف الشهد بذوق ويزري



 

 )١٢٧(

ـهابنا ش احلليم احلرب السيد وحاكمهعلى الزمان مفيت العال نواوي
ـهج من أوضح الدين سلوك يف ـهله مقامس أوىف م ـ العل فنون يف له
ـه ب ـدى يهت م ـ عال زماٍن ـمهلكل عال شك ال أنت زمانٌ )١(وهذا

ا شعر من لغزلمنوذج
ـه ب التعبري إىل مييلون الصوفية وغالب بديع، صويف أسلوب الغزل
يعيب ما وكثرياً ومنهج، أسلوب مدرسة ولكل عدة، مناسبات يف
ـون ا إىل م ـبو وينس ـوفية، الص عند الغزل أسلوب املتأخرون
ـاس، والك ـمرأة، ـ لل ـارات العب صريح من يرد ـما ل واخلالعة

و والغنج، والدالل، املرءواخلمرة، نظر لو وبالطبع والعشق، الشوق،
رأى ـما ـ ل وأسلوبه املعاصر الزمان فهم حمكماً األلفاظ ظاهر إىل
؛ ـراش والف ـاء النس ووصف اخلالعة إال الشعرية النماذج هذه يف
م ومراسال القوم أشعار يف املتأمل الباحث يستطيع بالبديهة ولكن

الديوان،) ١(                                                  يف بقية العيدروسية((للقصيدة موعة ـذه٣٠٢ص))ا ه إنشاء وكان ،
فيها جاء العدين لإلمام وأرسلها املزجد الشيخ كتبها قصيدة على : القصيدة

ـه غمائم باكرته كروٍض كمائمهسالم األقاحي زهر عن وفتح



 

 )١٢٨(

ـرى ي أن وأخالقهم، ـي((وأحواهلم خصوص ـاً ـخ))اًفن يرض ال
ـذات ال يف راٍق شعور عن يعرب وإمنا ردة، ا احلكمية ـمقاييس لل
ـا ـة عالق ال رمز جمرد احلسية اللذائذ تلك من جعلت الصوفية،
تعتلج معاٍن إىل التحليق منه يستشف وإمنا األغاللية، السفلية مبعانيه

الفهم ذوقيِة ذاٍت األسلوب.. يف املقصد.. شفافة .عالية
يرتضونوكأين وال حجة املنحى هذا يف يقبلون ال ـمعاصرين بال

لتصري عليهم الصويف الشعر قناعات فرض إىل حباجة ولسنا تعليالً،
ـن م مناذج هنا نضع وإمنا ينضح، فيه مبا إناء كل ألن احلياة، منهج
لدى القبول صورة لنا جتلي اليت مبناسبته مشفوعاً العدين اإلمام شعر

يتباد وهم بواسطةأولئك اجتماعي مستوى أرفع على الرسائل لون
ذا وكفى األلفاظ، من املدلول على الوجداين واصطالحهم الغزل،
ال ـث حي املعاين، فهم يف هؤالء تفرد يفهم أن ـمنصف لل حجة
ـم وفه املتأخرون بنقده يرغي الذي رد ا احلسي فهمنا بني قياس

اإلم نرى املثال سبيل فعلى األوائل، السلطانالصدور ميدح العدين ام
عبدالوهاب بن عامر الظافر فيقول)١(امللك الغزيل األسلوب : بذات

ـاهرالس) ١(                                                  ط ـي ـ ـن ب إىل ينتسب طاهر، بن داود بن الوهاب عبد بن عامر لطان
مساه كتاباً الشيباين الديبع احلافظ ألف وقد اليمن، يف دولة هلم كانت العقد((الذين



 

 )١٢٩(

طاهر                                                                                                          ـي ـن ب دولة تاريخ يف ـرح))الباهر وف املذكور، السلطان عليه وقف وقد ،
ورفع وأكرمه، ميمونة، جائزة الديبع وأعطى يفبه، ـدره وص ـمية، ـ العل رتبته

زبيد .جامع
ـى عل ـمشي وال والتقوى الدين من عظيم جانب على عامر السلطان كان
ـه ل ـمربات، وال الصدقات كثري ؛ واألذكار والتالوة للطهارة مالزماً اللّه، طاعة

منها عديدة مبدينة: مآثر املسجد جنوب مدرسة وعمارة زبيد، مدينة جامع عمارة
وعمارة مدرستنيزبيد، وعمارة اجلربيت، إبراهيم بن إمساعيل الكبري الشيخ مدرسة

مدرسة وبناء ـمقرافة، بال الكبري اجلامع وبناء ا، املائية العني وإجراء تعز، مبدينة
ـراء وإج عدن، مدينة بداخل مسجد وبناء برداع، عظيمة مدرسة وبناء ا، القبة

عظيم صهريج وبناء منها، الرب بظاهر مناملياه حيصى ال ما وإقامة عسيب، بقرية
والسدود واآلبار والصهاريج .املساجد

ـا فيه أقام أياماً إال سنة وعشرين تسعاً دولته انقضاء إىل حكمه مدة كانت
الوالء ووافر الود جليل ورعاياه شعبه من ونال الرخاء، ودولة العدل .صرح

فاإل أكيدة، وحمبة مودة العيدروس آل وبني بينه مشرفاًكانت كان العدين مام
ـعار، وأش ـاجالت، مس بينهما وجرت سلطانه، يف ومكرماً بالطه، يف ومعظماً

ديوان منها لنا حفظ كثرية الناسك((ومراسالت وحجة السالك ـذةً))حمجة نب
.صاحلةً

ـات مكاتب ـدروس العي ـه اللّ عبد بن حسني الشيخ وبني بينه كانت كما
يف إليها أشار شعريةٌ السافر((ومساجالت .١٤٩ص))النور

ذكرها عجيبة أبيات منها بقصائد، حبرق أمحد بن حممد الشيخ النور((ومدحه
.١٤٨ص))السافر



 

 )١٣٠(

من                                                                                                          والعشرين الثالث اجلمعة يوم عبدالوهاب بن عامر السلطان وفاة وكانت
سنة الثاين ـة٩٢٣ربيع العالم الشيخ منهم الشعراء من عدد ورثاه شهيدا، ـ ه

ومم قالهالديبع، :ا
عامٍر بعِد من الدين ضاع الناِسأَِخالّي يف الناس عادِت أخيه وبعد
ـا إنن ـه واللّ ـه واللّ فُقدا ـاِسفمذ الب غاية يف والسُّلوان األمِن من

أيضا فيه :وله
مشيَّده الصالِح ركِن من عاِمِرحتطم كل ـياِنه ـن ب ِمن وقُوِّض

فيه صالٍح ِمن صالِحهفما ـامِربعد ع ـِد بع من واللّه عامٍر وال
ـن ب ـر عم وآخرهم طاهر، بن علي طاهر ـي ـن ب دولة رجال أول وكان

ذلك ذكر السافر((داود، .٢٣٨ص))النور
ذكر عامر السلطان جانب إىل عظيمة مواقف العدين بكر أيب لسيدنا وكانت

النبوي((منها منها))العقد صاحلا ـ: طرفا ل بنأنه عبدالوهاب الشيخ والده مات ما
ـل أه ـع مجي خالفه على وأمجعوا له، وتنكروا واحد، قوس عن الناس رمته داود
يف ـان وك حسنا، مقاما أبوبكر سيدي معه وقام دويراته، من أناس حىت اليمن،
الشيخ بينهم فسعى معه، الناس وخالفت عامر، بن عبداللّه خاله خالف من مجلة

ف بالصلح، بنأبوبكر عبداللّه فنكث والعهود، املواثيق منهم وأخذ بذلك، أجابوا
قوله أوهلا عامر، بن عبداللّه ا يعشو قصيدة الشيخ فأنشأ :عامر،

ـود العه ـض نق ـمن ـ ل ـكقولوا ل ال ـك علي غدرك يكون
ــود ـ اجلن ــك ـ زم ـد ـ ـكالب ـ أمل ذاك ـا ـ ي ـي ـ بق وال
ـود ـ القي ـك ـ توثق ـوف ـ ـكفس أجل ـد بع ـن م وينقضي



 

 )١٣١(

ـائق ش ـديد ش زينب إىل ـافقشوقي خ ـزال ي ال إليها والقلب
ـق دواف ـيت مقل ـن م ـارقوأدمعي مف ـون للجف ونومي شوقاً
ـد بتوري ـت زين ـب زين ـدخدود البي ـة ظبي جيد زينب وجيد

ز فدا ـدنفسي اجلي ـك وذل ـائقينب ف ـن حلس زينب حوت لقد
ـدي قص ـل وك قليب مىن ـديزينب عن ـل حم ـع أرف هلا زينب
ـدي بع ـيم نس يا زينب حال ـقما وام ـب ص ـتاق مش أنا أما
ـواظر ـ الن ـرة ـ ق ـب ـ زين ـإن ـ ـواطرف ـ اخل ـة ـ مني ـب ـ زين وإن
ـامر ع ـات املكرم صالح ـقلوال العالئ ـع واقط ـا إليه طري ال

موزينب ـ فه ـع جيتم وعليه الرمز هذا ومن حقيقة، ال رمز، هنا
ـارة العب ـدر ق صاحبه من م ـ يعل وكالمها ـمكاتب، وال الكاِتب

وأدبه وخلقه، ـمه، عل مقدار وما صاحبها، هو ومن .ومصدرها،
ـريح ص أمام الرجال هؤالء لدى الذوق سالمة لنا يؤكد والذي
أ                                                                                                          ـهفكان ب اللّه نفعنا الشيخ ذكر كما ـن١٣٣-١٣٢ص. مره ـد((م العق

.))النبوي
يف بافقيه الطيب الشحر((وذكر السلطان١٢٤ص))تاريخ الشيخ نسب أن

العمري الدين تاج بن معوضة بن طاهر بن داود بن عبدالوهاب بن عامر هو عامر
رض عبدالعزيز بن عمر املؤمنني أمري إىل نسبة األموي عنهالقرشي اللّه  .ي



 

 )١٣٢(

عسكري حلاكم موجهة القصيدة أن والتشبيب ـلالغزل يقب ال رمبا
الشاعر مقصد عن جمردة األبيات أخذت لو كأنثى معه يتحدث أن

املمدوح ـد. وذوق ق مما برجولته، يعتز لرجل إهانة تعد أيضا ورمبا
التنكيل أو القتل إىل املعاصر قاموسنا فهم يف .يؤدي

والشك ا أ سبقها وما املرحلة هذه عن التحدث سبق كما ولكن
ع كان متفردة ـألفونمرحلة ي فيها م وقاد ـماؤهم وعل القوم لية

ـة الني ـيء س أو لفاسق بينهم مكان ال حيث فيه، ويتفننون التغزل
ـعار األش ـذه ه ـدرت تص وهلذا نية وال قوال وال عمال ال والظن

األبطال ا وخوطب الرجال من الفحول .)١(دواوين
ـد وق م، خاص فن الغزيل األسلوب على القوم اصطالح الإن

ـحابه،حيل أص مبوت مات قد ذوقياً فنا يعد وهلذا أبداً، غريهم من و
ـر انظ ـي مع تعال الوجدانية، الشروط بذات إال لالقتداء جمال وال
ـلوب األس ـذا العيدروس اإلمام والده ميدح وهو العدين لإلمام

: فيقول
ـقيم ـ الس ـدرق الق رديين الثميميا داجي ردمييا ـه ـ ـ دمع

ـاص) ١(                                                  اخل ـزل الغ ـن م ليس القصائد من كثري يف املنتشر الغزل أن ـمالحظ وال
القصيدة موضوع ويكون األبيات غالب على يسيطر وإمنا ـمطالع  .بال



 

 )١٣٣(

اخلد وجنة ترميمنفوق ـيمشادن أه ذا معمدكم مستهام
ـربمي ال زاهي ـيميا عظ والصدشغبه العليمبالفراق به ـم يعل
ـرود خ يا ـايلليت اللي تعودتسمح ـعودوأفراحنا الس تطلع
الوصال مسا الكبوديف به الصدودتشفي سايلتنجلي والقليب
ــيب واظ ــك الرحيمب االوحدأطلب العدميالعظيم يغين إن
الكحيل ـمساجي املوش بديلحاين شابكم مثيلما لك ليس
االحوم ـمنظربالطريق ـ ـ ـ ـلوال العلي اهلمارحم ذا الكئيب
ـل النحي ـيمالواله رح به حتمدكن حبيب نعيميا يف زلت ال
ـرى الك ــبعافين ـ ـ ـهوالقلي في ـرىواجلوف الس جدد

الركائبحاد ــكي ب ــفي ــرىيش ت ـدما ـابعن القب أفخر
الفرد الويل ـيمقرب احلل االوحدشيخنا الكرمياإلمام عبداللّه

ـن ع وتعرب األسلوب، هلذا تتطرق غالبها يف الصوفية واألشعار
ـرج خي ال أن جيب الغزيل الوصف هذا يف الفهم أن إال به، ا وجدا

فالرمو األديب؛ موقعه يفعن ـا وروده عند تأويلها ميكن احلسية ز
ـا هن جمال وال ؛ والذوق والنقل، العقل، يالئم مبا الشعرية العبارة



 

 )١٣٤(

الرموز             إطالق جيوز ال حيث هذا، من بشيء اإلهلية الذات لوصف
ـؤول ت وإمنا العايل؛ املقام هذا مثل على الغزلية الصبغة ذات احلسية

معنوي مدلوالً لتعطي الشعرية ـها،العبارة نفس ـرية البش الذات يف اً
العلوية املعاين يف تتمثل . وهي

األحسائي عنه نقله الذي كالمه يف احلداد اإلمام أشار ذلك وإىل
ت: فقال جيوز ـزوال ـهن في ـا م وال اإلهلية، احلضرة على الغزل يل

النبوة على ـا. اخللف وم الروح، على ـمدح وال الوفاء فيه ما بل
واجلفا اخللف فيه طبعهاكان هذا ألن النفس؛ على ـمطل .)١(وال

يف ـو ه كما تأويل إىل حيتاج فال واضحاً صرحياً الغزل يأيت وقد
العدين اإلمام : قول

ـا ـ النق وادي ـاكنني ـ س ـا ـ ـوني ـ ودم ـد ـ عيدي ـني ـ ب ـا ـ م
ـا ـ البق ـول ـ ط م ـ ـ لك ـو ـ ـونأدع ـ ه ـا ـ ربن ـريكم ـ ي ال أن
ـوق ـ ـ متش م ـ ـ ـ لك ـيب ـ ـ ـونقل ـ مره ـار ـ ص ـاكم ـ رب ويف

امل ـون ـ ـ يك ـىت ـ ـ ـىم ـ ـ ـزونلتق ـ حم ـل ـ ك ـلو ـ يس ـل ـ لع
ـت ـ ـ مض ـام ـ ـ ألي ـا ـ ـ ـرجيسرعي وس ـها حوطت ـني ب ما
احلداد(() ١(                                                  اإلمام كالم من الفؤاد  ) .٣٩٧: ١(لألحسائي))تثبيت



 

 )١٣٥(

ـت ـ زه ـد ـ غي ـا ـ م ـ ـ ـيسفك بلق ـن حس تفاخر كادت
ـدت ب إن ـمس الش ما البدر ـواويسما الط ـا م ـه رام رمي ما
ـى ـ ـ ـ املرتق ـات ـ ـ ـ ـونالعالي مفت ـب ص ـن م ا فكم
ـطفى ـ املص ـت ـ بي ـل ـ أه ـا ـ ـمعارفي ـ وال ـة اهلداي اهل يا

ـيك ـ ف م ـ ـ ـفاك ـ ص ـويف ـ ص ـارفم ع ـرب ح م ـ ك )١(ومنكم

املدح شعر من منوذج
العدين اإلمام ديوان يف املتأمل جيد أن يندر الشعري الفن هذا من
قلب يف ومكانتهم املمدوحني، شخوص إىل الباحث نظر يلفت ما
ا ارتباطه كان معينة شخصيات على مدحيه ويتركز العدين، اإلمام

امل) ١(                                                  فيها مال الديوان يف قليلة أخرى قصائد ـوفوهناك املكش ـزل الغ إىل ـف ؤل
ـه وقاموس ـة األدبي مقدرته فيه أبرز واضحا، وصفا احلسية ـمفاتن لل الواصف
إال ـر يظه ال معنويا رمزا احلسي الوضوح من يقصد أنه ويبدو احلسي، اجلمايل
عن املعىن صرف يالحظ إذ آخرها، إىل األبيات متابعة من ذلك ويظهر للخواص،

يف ا يصرح غاية إىل القصيدة،الغزل صدر عند يقف أال القارئ ويلزم السياق،
ـيج النس ـن م املقصود له يربز وعندها األبيات، يف املوضوعية الوحدة يتابع بل

املبطن  .الشعري



 

 )١٣٦(

أ ورحم، لقرابة أوموافقة ـاه، ج ذو ا بادله صادقة وحمبة منة، و
السلطان مدح يف كثرياً العدين اإلمام أطنب وقد ؛ سلطان أو مقام،

عبدالوهاب بن ـدق،عامر والص العدل، مالمح من فيه رأى ـما ل
م، ـ ـ العل ـن م فيه رأى كما وخدمتهم، النبوي، البيت آل وحمبة

وقد اإلكبار، تستحق اليت والبطولة القصائدواألرحيية، هذه توزعت
من أبيات ومنها ا، مبناسبا األحوال أكثر يف مقرونة الديوان ثنايا يف
على بنصره يتفاءل عبدالوهاب بن عامر السلطان إىل أرسلها قصيدة

ص أعدائه العيدروسية((٢٨٨بعض موعة  : ))ا
ـِر ـ بيس ـري ـ وتيس ـات ـ ـِرعناي ـ نص ودوام ـامٍل ـ ش ـٍف ـ ولط

ـ ـ امل ـن ـ م ـد ـ ـاىلوتأيي ـ تع ـرِّوىل ض ـل ك ـن م مانع وحفظٌ
ـالٍء ع يف ـٍب قري ـن ع ـتِروفتح ـ وس ـدٍة ـ مؤب ـٍة ـ وعافي
ـى ترق ـن وم اإلمام ـموالنا ـِرل فخ ـل بك ـوك املل كل على
ـالف خ ال الشريعة على ـِرفأنت وجه ـر س يف ـاه قلن ـما ل

بقوله باحلوان عبداللّه بن الدين ناصر زيلع صاحب امتدح : كما
ي ـمىأال املس ـدين ال ـر ناص ـوما اهلم ـت أُكفي ـدين ال بنصر

ريب ـر بنص اجلميع على ـرومنصرت ت ـا م ـيمن امله وأعطاك
ـعداً س ـام األي ـك ل زالت ــوموال ش ــناك يش ــذي ال ــام وأي



 

 )١٣٧(

ـاً حق ـت قل قد مبا نفساً ـيمفطب احلك م ـ حك قد القول ذا
سنة علي بن عبدالرمحن الشيخ عمه ابن ـال٨٩٥وامتدح فق ـ ه

: فيها
ـذي ال السر وارث النبوة ـمهتديسبط بال يكن ـم ل من به يهدي
ـن م الرمحن عابد الفضائل ـِدجم ـ املتوق ـب ـ كالكوك ـواره ـ أن
ـا أرى ـيقني ال عني اليت يديعيين كلت إذا تسطو اليت ويدي
ـه أَولَيت اإلخا ِصدق الذي ـووأخي ت بصدق مين دديوخصصته

والسماع التواجد يف شعره من منوذج
والسماع التواجد يف :وقال

ـريف ش ـام مق ـماع الس ـفمقام نظي وموضع وذكر بصحب
ـف لطي ـىن مع صاح يا فيه ـفلنا الكثي ـىن ويف اللطيف يقيم
ـدفوف ال ـاع مس السماع ـوفتظن ص لباسك التصوف ان أو
بالكفوف التصديه هو الوجد ــالأو ــخيفف س إال ذاك ــد يعتق
ـالْ وح ـهود ش الرجال ـالْمساع ـ احمل ـي ـ ونف ـيقني ـ ال ـق ـ حب
ـالْ اجلم ـمعىن ل وتوق ـفبشوق عفي م ـ وجس ـي تق وقلب



 

 )١٣٨(

ـرام ح ذا ـوى س التواجد ـراموكل الك ـول الفح الشيوخ بنص
املقام))العوارف((كراعي منيف))ةالرسال((قشرييوعايل من وكم

غال ـدوتكاد الوج مسائل تعاجل الذوقي املنحى ذات قصائده ب
يف ـواء س األدب حدود عن التجاوز يف املفرطني وتأنيب والتواجد
ـن ع ـرج املخ التفاعل أو باألصوات املصحوب البكاء أو احلركة

.التمكني

عام بعدن العيدروس العدين اإلمام حل أن ـل٨٨٩منذ والك ـ ه
ـف خمتل على املباركة املدينة تلك أهايل خاصة واطمئنان، فرح يف
واألخ ـفوق، الش ـمريب وال احلنون كاألب هلم كان فقد مراتبهم،
ـذا ه ـد ض إليه يلتفت موقفاً الناس من أحد يقف م ـ ول الناصح،
ـه مهمات يف يشرع أن عدن مبدينة استقراره منذ عليه وكان اإلمام،

اللّ عاهد عليهااليت .ه
ـموعظة ـ وال ـة باحلكم اللّه إىل الدعوة نشر عاتقه على فأخذ
ـاجني، احملت حوائج لقضاء وبرز واإلفادة، للتعليم وتصدر احلسنة،



 

 )١٣٩(

يف ـبوع األس أيام ورتب ـمني، املسل من واأليتام الفقراء ومواساة
ـجد املس ـاء بن من فرغ حىت وتعليم اللّه إىل ودعوة م، ـ وعل ذكر

وملحقاته م،امليمون ـ ـ العل ومكان اللّه، إىل الدعوة مركز فجعله ،
ذكره سبق كما ـمساكني وال والفقراء الغرباء .ومأوى

ـقاع، األص يف ـيته ص وانتشر بعدن، العدين اإلمام مقام وعظم
ـع أخض مما اآليات، وباهر الكرامات خارق يده على اللّه وأظهر

يتق والعقد احلل أهل وصار ـمتكربين، وال والعصاة إليه،العتاة ربون
ـة عظيم أياد اللّه رمحه له وكانت رضاه، ويرجوه دعاءه، ويطلبون
البالد وفقراء املنقطعني وخدمة اخلري وأفعال الناس بني اإلصالح .يف

ـمسجد ـ وال ـاط، الرب ـة إقام عدن يف أعماله أجل من وكان
ـة بإقام ـمال وال السلطان ذوي على وإشارته اليوم، إىل املعروف

ـمياه لل ـرموتالسدود وحض عدن يف الطرق وإصالح املومسية،
كتابه يف احلداد طاهر بن علوي السيد قال ـامل((وغريها، ))الش

ـوادي١٩٦ص ب ـدون قي مبدينة املشيد املياه حلوض وصفه خالل
مطرية،: دوعن مائة أعاله وسعة قامات ست حنو عمقه غربيها فهو

ـ بإحك بالنورة مطلي وهو مطرية، مخسون أسفله ـدوسعة وق ام،
ـاحل الص ـه باللّ العارف وكان ذلك، على السنني مئات له مضت
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صاحب العدين احلسيين العلوي العيدروس عبداللّه بن أبوبكر الشهري
احلمريي الطاهري عبدالوهاب بن عامر على أشار والصيت الشهرة

فيقال بإصالحه، يقوم ـك: أن ذل وليس ذهب، محل عليه أنفق إنه
عظي عمل فإنه حمكمةببعيد، وصناعة .م،

ـيب، ث وادي إصالح يف عظيمة ومساعدات صدقات له كان كما
يكل وكان العامة، املصاحل من وغريها ترمي، مساجد عمارة وجتديد
الشريف السيد إىل عليها واإلنفاق ومراقبتها وإجنازها األعمال هذه
ـه الفقي ابن عبداللّه بن حممد بن أمحد بن حسن بن أمحد بن حممد

ب الفقيهأمحد عم علوي بن عبدالرمحن .ن
ورواد ـم ـ العل طلبة على ثابتة سنوية صدقات عدن يف وأجرى
ـام املق ـات نفق ـة لتغطي ـعة واس أراٍض ـمقام لل واشتروا املقام،
تعقد كانت السنوية الزيارة مناسبة أن املؤرخون ويذكر ومناسباته،

ـذكر ال هذه يعيد كان حيث بعدن العيدروس اإلمام حياة ىخالل
ـاجني احملت ـى عل ـالنفع ب يعود ما احلسنة العادة من فيها وجيري
ـال أمح املوكب يف حيمل كان فقد الكسوة، عادة ومنها والفقراء،
ـمحتاجني، وال الفقراء على يوزعها مث ـمالبس، وال الكساء، من
ـيت ال األلبسة من اآلن املعروفة الكسوة حبمل املتأخرون أبدهلا وقد



 

 )١٤١(

وي القبور، ا عام،تكسى كل املسجد باب عند الزوار عليها تنازع
ـة، اجلاري الصدقات من العيدروس اإلمام وضعه ما بني كبري وفرق
أهل بسببها وحورب العوام، اخترعتها اليت املستحدثة العادات وبني

واإلسالم .اإلميان
ـرباء ك ـه في يسري ووالية ـم عل موكب ذاته املوكب كان وقد

وأهل والوجهاء، ـماء ـدروسالعل العي ـام لإلم وفاًء والعقد احلل
ـض بع ـول ح املراحل وتغري األعوام مرور أن إال اجلليلة، وأعماله
ـاس باللب ـام واهتم النساء، مع اختالط إىل أدى الزيارة مناسبات
إىل تقوى، على املؤسس مقصودها من العادة وخرجت والكساء،
ـه جوانب ـض بع يف ـها واكتنفت اإلضافات، دخلتها شعبية اعادة
ـر عص اية حىت االحتالل مرحلة بني فيما صارت حىت الشبهات،
ـروف الظ ـتها عكس إضافية تقاليد على تشتمل االشتراكي النظام
ـرية مس يف ـة الرمسي ـيش اجل موسيقى فرقة مشاركة مثل املتقلبة،
ـارة الزي فإن املشاركة دوافع كانت وأيا الزيارة، يوم العام املوكب

مظهراً اكتسبت قد منبذلك الناس جذب مرموقاً واحتفاالً يجاً
مسألة يف يدققون ال م شؤو غالب يف والناس وصوب، حدب كل
ـض بع بدأ السبب وهلذا ال، أم الشرع ناحية من املظهر هذا صحة
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ـنكري، ال ـددون يش الشعبية والزينات املظاهر هذه على املنتقدين
يف وأن ـة، احلديث اآلراء ـض بع فسرته مبا املسألة ـذاويفسرون ه

ـم العل باسم املعصية جو يئة و اإلفراط من لوناً والتعظيم التقديس
واألولياء األتقياء احترام ظل حتت ـماء، .والعل

احلياة ساحة يف وبرزت يسمى، كما الصحوة عصر جاء ـما ول
ـغ وبل لألولياء، التكرمي مظاهر على االختالف مسائل االجتماعية

يف الراغبني لدى املشني ـلحة،االندفاع املس ـة اهلجم إىل ـيري التغ
ـد ح ـن ع ـة املعاجل وخرجت القبور، ونبش األضرحة، وحتطيم
ـات مقام على الوقح والتجرؤ واإلهانات، االنفعال، إىل الصواب
ـدروس العي ـام اإلم مدرسة داخل من األسباب اللّه هيأ الصاحلني،
ـراط اإلف ـني ب ـطاً وس حداً يتخذوا أن مسجده، على والقائمني

علىوالتفري ـمسجد وال والزيارة املقام ترتيب إعادة إىل فدعوا ط،
ـى عل ـال األجي وتربية والعمل، ـم العل نشر من األساسية ثوابتها
علوم وخدمة القرآن، وحتفيظ تعاىل، اللّه إىل الدعوة ونشر الفضائل،
ـتالط، االخ أسباب مبنع الذكرى مناسبة وضبط املطهرة، الشريعة

ـمتعلق وال العوام ـدوترشيد عن ـرعي الش باألدب التام بااللتزام ني
وبعدها وقبلها .الزيارة
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وإعادةً ـمسجد، وال املقام على كربى فائدة العمل لذلك وكان
الشباب لطاقات وتوظيفاً ذكراه، يف العيدروس اإلمام لدور حقيقة
ـك ل ـاترة ب وهجمات لفنت ودرءاً ـمتعلقني، وال ـمحبني وال

و القلق وتشيع والنسل، ـالماحلرث الس ـِة أم يف والبغضاء العداوة
واإلميان.. واإلسالم التقوى .أمِة

ـات واالمتحان ـي الروح التأثري حميط على العدين اإلمام برز أن منذ
ـمحبة وال ـمية السل القلوب توجه يقابلها كما عليه، تتواىل واالبتالءات

اللّه حكمة وتلك أوإليه، ـلبيات الس ـذه ه ـر تقتص م ـ ول العباد، يف
ـا دائر اتسعت وإمنا حبضرموت، حياته أيام على املواقف يف اإلجيابيات
وعدن حضرموت يف العدين لإلمام واجلاه الظهور دوائر تعاىل اللّه بتوسيع
ـذه ه من شيء إىل تشري ومالمح مواقف اإلمام ديوان ثنايا ويف وغريها،

البشرية وجدانيةاالنفعاالت تفاعالت من العدين اإلمام لدى يقابلها وما
ـا م ذلك فمن محينياً، أو حكمياً شعراً فيسجلها مقامه سطح على تطفح

ص الديوان يف :مصدَّرة٥٣جاء
ـن فم منهم، صدر وما زمانه أهل حال يف عنه اللّه رضي وقال
اإلسالم، بالد وسائر اللّه حرسها ترمي بلدة سلطان يف قاله ما ذلك
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ـع فوق وأقاربه، فقرائه، من به يلوذ حىت معارضة منه حصل وكان
تض ما مجيع املذكور سنةبالوايل يف وذلك القصيدة، ـ٨٧٥منته :ه

ــزع أج ال ــإنين ف ـوين ترجف ـزعال أتزع وال كال رجفكم من
ـوفكم رج كل أن حمقق ــععندي ينف ال م ــ وودك ــر يض ال يب
ـوا جتلب أن ـن م أذل ـل أق ـدفعوانفعأنتم ت ـرائر للض ولستم اً
ـا ربن ـيمن امله ـار الض ـعالنافع يرف أو ـده عبي ـذل ي شا إن
ـى مض منكم تقرباً ذكرت أن ـعما ـ أتقط ـذكره ـ ل ـدت ـ وك إال
ـة ببقع ـل اجلمي بذر على ـزرعأسفاً ي ال ـذرها ب ِسباخاً بطحا
ـىت ف يا نفسي عاهدت قد ـعواآلن أرج ـيكم إل ال ـاً وثيق عهدا
ـة راح يل ـنكم ع ببعدي ـنعواحسيب فاص هذا بعد من شئتم ما
فلي اهلندي بسيفك احتيمت ـرعوإن أس املفارق ضرب إىل سيف
خصين االعظم اللّه اسم هو األورعسيفي ـجاع الش جدي به إرثا
ـا أن العايل حبصنك التجأت ـعوإن وأمن اخلصام لدى أعز حصين

وا القرآن هو ـاحسيب العظ ـعألمسا أرف حصين ياذاك هنا فمن م
م ـ ـ ظال ـدٍّ جب لنا اعتزيت يشفعوإن ـمني العال يف الذي جدي
ـورى ال ـري خ املصطفى ـعاهلامشي الرُّضَّ شاب باهلول إذا ذخري
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ـيت ال عساكرك إىل صرخت ـعوإذا تطم ـا م ـا مجعه يبلغنك ال
ـأبرموا ف ـاحلني الص كل ـأمجعواأمرناديت ف ـالك اهل تلقى به اً
ـاهراً ظ ـادك عن أبغي ولو ـعهذا بلق بعدي بعد تبقى واألرض
ـا غريه أرض حنو أسعى ــعخلرجت أمت ــالنعم ب ــا فيه ــت وبقي
قرى من األوائل جاء قد عار ـواال ينجع بالدك إىل العراق أرض
هاشم سيد خروج بعد يبق م ـ ـعل يتب ـن م ـى عل عار مكة من

ـمايا الس رب يا الكرماء ـرعأكرم يتض ـن م ضراء كاشفاً يا
ـدها ح وافلل البغي جيوش ـموضعاهزم وال الربا بعدهم ليطيب
ـرى ي أحد بعدهم فيها ـعويكون األرب تصفوا لعل الصالح فيه
ـاً دافع ـالحاً ص وبدِّهلم جد ــواأو يقلع أن ــهم فلعل ــادهم لفس

مين األبيات هذه ـرىخذ ت وتفزعكي شهاب يا ختشى كنت ما
ـتم قل ـد ق ـتم وأن أقول نا ـعها يطل ـة باحلقيق من يرى وغدا
ـمكم ـ ظل لنخفي نسايركم ـعكنا الربق ـزال ف ـمكم ظل فازداد
ـريعة ش لنصر إنكاري ـدعفأشعت يص ـا إلين ا الرسول جاء
ـا اهلن ـالم الس ـع م عليه والضياصلى غنت الورق ـعما يتشعش
ـدى اهل أعالم واألصحاب ـودعواآلل م ـيمن امله سر فيهم من



 

 )١٤٦(

عليه عاهدوا مبا يوفوا م ـ ول وعده أخلفوا أناس يف أيضاً : وقال
ـب أعات لنفسي أم دهري ـاربأعاتب التج الحقته قد مبن وثوقي
ـمٍة مل عند أرجوه صاحٍب ـائبفكم املص منه فازددنَ هلا سداٍد
تعدهم حني األصحاب أكثر ـبفما النوائ حاولتك إن ِقلهم وما
ـنين يعي أن ـه أَمَّلت صاحٍب خالبوكم وهو يل الح كربٍق فكان
ــه فظننت يل الح ــراباً س ــت ـواذبرأي الك الظنون وغرتين شراباً
ـره ب مواهب أرجو فىت من ناهبوكم املواهب بالضد صار وقد

بال عطافدعوى بال ومنٌّ ـبصدق خائ ـو وه به آمايل فخيب
ـدين ال ـه حتمل على لوم الناس بعض عن بلغه ـما ل أيضاً وقال
ـمني ـ املسل ـاحل مص ـة وإقام البني ذات وإصالح اإلنفاق بسبب
ـات الفاق وأهل الوافدين من قصده من ونيل وأقاربه رمحه وإيصال

فقال احلاجات ذوي خلل :وسد
إعالين م ـ عال داريوإسراريسبحان يف كنت أو غائبا وشاهدي

ـتره أس حيث مين السر م ـ ـراريوعال بأس م ـ ـ عل ماله وغريه
ـدال ب ـريه غ أرضى لست ـاِربأنين خت ـل ك من عزه إىل آوي
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كرمي يف الم ممن اللّه إىل ـاريأشكوا أعص أبناء من املقلني على
يل يصلح اإلمساك أرى ال الذي جوديأنا أفارق إعساريفال خوف
أعرفها أشياء على نفسي ـاِروطنت أخي ـال أفع كلها كابر عن
ـاعهم اتب إال ـلك مس يل ـماِروليس مض كل يف الحقهم وسبق
طرف عن املال طريق بذلت ـاريفلو ج يا باليت ـما ل التليد مع
كرٍم ذو الفقر خوف املالَ جاريأميسك جسمه جماري يف الندى عرق

تدينت ذهبولو من األرض ـاِرملء أعش عشر منه عندي بات ما
أمحله الدين ثقيل من أكترث م ـ ـاريل الط احلادث جل حيمل اللّه
ِجدٍة ذو فهو عين يقضيه ـاِرموالي إجب ـري غ ـن م يسره حبيث
ـريين ع بالدين للذي قل صاح ـاِريا ع ـن م العار بذاك علي ماذا

الديوان يف ما)١(وجاء إىل أبنيإشارة صوفية من رجل من جرى
فقال أدب، وإساءة عنه صدرت معارضة بسبب العدين اإلمام على
دعاءه اللّه استجاب وقد املعترض، ذلك متوعداً أبياتاً العدين اإلمام

هي واألبيات املذكور، الرجل : )٢(يف
العيدروسية(( ) ١(                                                  موعة .٣٧٥ص))ا

ـاءاملصدر)٢( مس ـجده مس يف العيدروس اإلمام حضرة يف ينشد مما وهي السابق،
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ــد ح ــده كحَّ ــا م ـد ـ املهن ـيفي ـ ـدس ـ أمح ـدي ـ وج
ـد ـ ق ـدي ـ معان ـة ـ هام ـه ـ ب ـد ـ ــدهأق ـ ه ــده ـ واه
ـد ـ ج ـارزة ـ املب ـد ـ عن ـا ـ ــدوهزلن ـ مؤك ــول ـ ق
ـد ح ـه ل ـن وم ـا قمن اذا ـد ح ــهدمن ـ يش ــه ـ اللّ
ـهد ـ مش ـل ـ بك ـهد ـ يش ـلنا ـ ـدوفض ـ ج ـن ـ ع األب
ــويين ـ ـ والس األب ـدروس ـ ـ ـارسالعي ـ ف ـألف ـ ك
ـوين ـ بع ـة ـ قائم ـود ـ أس م ـ ـ ـارسوك ـ ـ ـ ح ورب
ـد ـ الي ـه ـ ل ـا ـ أيُّن ـر ـ تنظ ـوف ـ ـدوس ـ ـ يؤي ـن ـ ـ وم
ـه طلوع ـرب ق ـد ق ـعادة الس ـربدر ـ يظه ـوف ـ فس
ـه ـ تطيع ـهب ـ الش ـل ـ ك ـدا ـ ب ـأخرإذا ـ ـ ت ـو ـ ـ ول
ــه فروع ــع م ــله أص ــى زك ــن ــرغص ـ أمث ــره ـ وزه
ـد تأك م ـ ق ـدين ال ـس مش ـن اب ــدفيا ـ ش ــا ـ فحربن
ــد وتبع ــىت ف ـا ـ ي ــهب تن ــوف ـدفس ـ يقي ـك ـ وابن

ـمسجد ـ وال كالرباط ـمية عل آثارا بعده من العدين اإلمام أبقى
أس                                                                                                          كل من  .بوعاالثنني



 

 )١٤٩(

ال من فيهما للحضرةوما مكانا صار الذي املبارك ـمقام وال دروس
العدين اإلمام آثار أعظم من هي اليت ـرك)١(الشريفة ت ـذلك وك ،

الصاحل،) ١(                                                  السلف مدرسة تقاليد من تقليد وهي الذكر، يف احلضور من مشتقة وهي
ـمتعلقني وال احملبني على الروحي الترويح .ووظيفتها

اجلم حيضرها املبارك املسجد يف يقيمها عنه اللّه رضي العدين اإلمام كان وقد
تمع ا يف الفئات وبقية ومريديه أتباعه من .الغفري

ـدوبعد بع وتبدأ هناك، املدفونة األضرحة جبوار القبة داخل إىل نقلت وفاته
يف حاضرا عنه ينوب من أو املنصب يكون حيث اثنني يوم كل من العشاء صالة
ـابع الت ويرتب املعروفة، ترمي نافذة حتت العشاء نافلة ركوع بعد جالسا املسجد

ـ العي ـذكر ب ـروف املع بالذكر ويبدؤون احلضرة بدء ـةفاحتة الطريق أو دروس
ـه عبداللّ ـام اإلم ـده وال رتبها املأثورة األذكار من جمموعة وهي العيدروسية،

العيدروس بكر أيب .ابن
قصيدته يف العدين اإلمام إليها أشار :وقد

ـى أجل القطب العيدروس ـادقيناوذكر للص ـدا الص القلب عن
ا وترتب اجلماعية النشائد تنشد الذكر من الفراغ بعد ـاءمث أثن ويدار لفاحتة

على احلاضرين مع به يستعني العدين اإلمام وكان احملمس، النب من بشيء احلضرة
يف املاء يدار كان كما اليوم، إىل احلضرة يف تقليدا وبقي النعاس، ـة((طرد طاس

على))اإلمام املتطرفني هجمة بعد فقدت ولكنها آثاره؛ ضمن موجودة كانت اليت
والضريح، وغريهااملسجد واحللوى القهوة أيضا أثناءها .وتوزع

مث ـور، القب من حوله ومن الضريح بزيارة اجلميع يقوم احلضرة انتهاء وبعد



 

 )١٥٠(

ـمسبحة ـ كال ـا يتربك اليت أمتعته بعض بعده من العدين اإلمام
املاء((والطاسة اجلمعة)) إناء خطيب حيملها اليت .والعصا

عل الشرسة اهلجمة يف اآلثار هذه بت ـة،وقد والقب ـجد املس ى
خربت كما الفاخر، الساج من وهي الضريح، أبواب أيضا بت و
ـذ نواف ـن م نافذة إىل األيدي وامتدت األثرية، والقناطر النقوش
الذين املوتى عظام مع وأحرقت ترمي، بنافذة املسماة بالذات املسجد
ـاس                                                                                                          الن وجيتمع املنصب، وينصرف القبة، جناح يف املدفونة القبور لزيارة خيرجون

قريبا استحدثت الفاحتة هذه أن ويبدو ترمي، نافذة جبانب أخرى .لفاحتة
ـمعل أنوال ـاس الن ـها يتناقل اليت الكرامة ألن بذلك مسيت ترمي نافذة أن وم

من فدخلت الطني، من بكف املزاح سبيل على العدين اإلمام رمى السويين سعدا
مذحج علي بن سعد الشيخ أن يؤكد والتحقيق النافذة، ـام–هذه اإلم شيخ وهو

سعد-العدين ولعل ـمان، ث أو سنوات سبع عمره واإلمام مات غريقد السويين اً
أو اللقب هذا وأن خصوصا الصواب، إىل األقرب هو وهذا مذحج، علي بن سعد

السكران))السويين((النسبة بكر أيب بن علي الشيخ كتاب يف يرد ـم ـدر((ل ال
علي بن سعد الشيخ مناقب يف البهي ـيخ))املدهش الش ـة لترمج أفرده والذي ،

مذحج علي بن .سعد
حن ما إىل ـنونعود م ـثري لك روحي متنفس ا وأ احلضرة أمر من بصدده ن

ـن م البعض ويأيت املتالحقة، والعصور األزمنة مدى على البالد هذه ـمي مسل
الصاحلني عباده بأسرار اللّه نفعنا االثنني، يوم احلضرة حلضور بعيدة  .أماكن



 

 )١٥١(

قبورهم .نبشت
بسيطة، ترميمات مع الحقا صنع أنه فيعتقد املنرب اوأما قام واليت

ـة بقي مع اهلند من به جيء أنه يذكر ما على وهو املقام، مناصب
املسجد ـت. أخشاب التوابي القريبة الفترة يف املناصب جدد وقد

ـة الربك ـك ذل يف مبا جديد، من املسجد ترميم م ـ وت واألبواب
ـا يغتسل كان واليت الشفاء، بربكة املسماة العدين باإلمام اخلاصة

على. منهاويتوضأ بادية االعتداء آثار من الندوب بعض زالت وال
ـمنارة وال .القبة

مواله، خدمة يف كلها حياته العيدروس عبداللّه بن أبوبكر اإلمام أفىن
ـري، اخل إىل ـاس الن ـذب وج اللّه، إىل والدعوة ـم العل مظاهر وإقامة

امل به أخذ حىت كذلك يزل ـم ول به، كتبوالعمل ما على فصرب رض،
أياماً عليه شهر)١(اللّه من عشر الرابع الثالثاء ليلة مواله منادي ناداه مث ،

يف) ١(                                                  النبوي((ورد العدين) ١٤٥: ٢())العقد أبابكر اإلمام سيدنا يفأن احتجب
ـع م ويرفعه العلى، الدرجات له وتعاىل سبحانه اللّه أراد ـما ل عمره آخر البيت
ـه علي ترد وكانت الثواب، له ويضاعف احلجاب، له ويرفع األعلى، الرفيق أهل



 

 )١٥٢(

عام سنة وستون ثالثة ذاك إذ وعمره ـ٩١٤شوال، .ه
ـزوا ـراء،ن الفق و ـاكني املس وانتحب مبوته، والعام اخلاص عج

وم امليمون، املسجد إىل الناس وهرع واألمراء، الوجهاء نهموارتعب
م إىل ذهب ـزمن إىلن ـاق األعن على ومحل وكفن، جهز حيث له

ـوم كي بالدعاء والضجيج والنحيب، البكاء وسط الشهري مسجده
الذي املوقع يف دفن مث اجلنازة، صالة عليه وصلي احلجيج، أيام من

لرمسه واختاره لنفسه، .عينه
ـ اخت مث أيام، ثالثة حضرموت عادة على القراءة عليه تموأقيمت

شعراً رثاه وممن الفقيد، يف مراثيهم واألدباء الوعاظ وألقى الدرس،
فقال حبرق، أمحد بن حممد العالمة ـميذه : تل

ـؤولُ ت ـاء الفن إىل ـٍس نف ـبيلُكل ـ س ـاء ـ البق إىل ـي ـ حل ـا ـ م
ـي تكف ـي ه عربةً املوت يف ـلُإن قلي سواه يف ـموت وال كيف
مهاب صدر التراب يف وكم ــىتكم ــلٌوف مجي ــه ووج ــلٌ باس
ـرٌء م ـمعيشة ـ بال يلتذ ــلُكيف ميي ــذا ه ــد بع ــو اللّه وإىل
ـلت فض ـادت مت ـة غفل هلا ـولُيا عق ـا فيه السبيل سواء عن

الشامخ                                                                                                          والطود الراسخ، كاجلبل وهو املترادفات، األحوال عليه جم و  .الواردات،



 

 )١٥٣(

ـرور غَ ـا دني ـالعقول ب ـلُلعبت القلي اال مخارها عن يفق م ـ ل
قال أن :إىل

ـا فيه ـب العواق ـه عين ـولُرمقت اجله اشتراها ـما ل فشراها
ـحى فأض جمداً فساد جوداً ـلُشاد البخي ذل حني العز ذرى يف
ـد ق ـذي ال الشريف السيد ـولُفهو واألص ـه فروع )١(سلسلت
غصن والفخر ـمجد بال ــولُوجدير البت ــها منت ــة دوح ــله أص

ـر قص ـأوه ش رام ـمن ـ ل ـتحيلُ)١(قل مس ـمىن بال الفخر درك
ـحى أض ـف كي به ثوى الكولقرب ــدر ــولُولب أق ــه في ــال م
ـه حوت فخرا حضرموت ـولُحرمت الطل ـك تل حتزه م ـ ل عدن
ـا فيه كان كما امسها ذاك الصار ـا فيه فدام ـزساكناً ـ )١(ولُن
ـاً مجيع ـات واجله العرب ـولُفبها والقب ـها والب ـور الن عمها

ال أيها ـزفابشروا ـدنن بع ـزولُول ي ال م ـ ربك من وسالم
من خيف ـاال محاه حول الفحولُحيوم محتها وقد خيشى كيف

ـ ـ ظ وإن بسوء رامها من ـذولُكل املخ ـه فإن ـا جناح ـن
ـا علين ـدمي ي أن ـه اللّ ـلُنسأل ـ حتوي ا ـو ـ يش ال ـا ـ نعم
األصل) ١(                                                  يف  .كذا



 

 )١٥٤(

ـا فين ـدل بالع ـوالة ال ـلُويقيم يزي ـا عن ـاد الفس وألهل
ـن م ـى عل السالم مع ـلُوصالة جربي ـدره ص باحلجر شق

ـأمحد ـ ال النذير البشري الرسولُاحلامد النيب ـم اخلات )١(ـفاتح

ـده ول سره وارث باجلدارة املقام تصدر العدين اإلمام وفاة وبعد
ـري خل خلف خري وكان بكر، أيب ابن املساوى أمحد العالمة اإلمام

.سلف
ـه وفات إىل توطنه حني من بعدن العدين اإلمام مكث مدة وكان

وعشرين مخسة الشيخحوايل اللبيب النسيب الفقيه مخس وقد سنة،
يف العدين اإلمام وفاة عام تاريخ احلضرمي فالح بن أمحد بن عبداللّه

وهو البيتني أول يف والتاريخ : بيتني
٩١٤=  ٩١٠٤

جا(( ـام))قضى بع ـاً وِفي عدنْتراه صاحب القطب الويل وفاةُ
ـذي ـ ال ـدروس ـ العي ـر ـ بك ـننأيب الس ـار من ـى أعل اللّه )٢(به

القدوسموا(() ١(                                                  العيدروسية((،٢٢ص))هب موعة  .٢٢ص))ا
الشحر(() ٢(  .٨٤ص))تاريخ



 

 )١٥٥(

آل ومقام العيدروس عبداللّه ابن العدين بكر أيب اإلمام وفاة منذ
ـادة الس ـر مظه عن النيابة مرتبة يف ويربز ويرتفع، يعلو العيدروس
ـاحلات، الص النساء بعض عن ورد فقد غرو وال علوي، ـي ـن ب

السقافو عبدالرمحن الشيخ الكبري اإلمام زوجة لكل: قوهلا) ١(هي
العيدروس آل باعلوي آل ولب لب، .شيء

اجلبال مشوخ شاخماً ظل بعدن العيدروس آل مقام أن املعلوم ومن
األحداث كافة يف الفاعل الدور املقام هلذا وكان القرون، ممر على

والعاشر التاسع القرن منذ عدن ا شهد ـراليت احلاض عصرنا حىت
من يفعلوه أن ـمتعصبون وال واحلاسدون املغرضون حاول ما برغم
ـول ومش ـل املراح ضعف من يستغلوه أو التاريخ، حلقائق تشويه
اليت الناصع التاريخ فقرات من عدداً خلصنا وقد اإلعالمية، التعمية
ـه مقام سدة على وقف ومن العدين اإلمام مبقام الوثيق االرتباط هلا

.ألشما
ـاحب) ١(                                                  ص علي بن اللّه عبد بن عيدروس بنت علوية الصاحلة الشريفة السيدة هي

ـذه ه عنها وأثرت السقاف، حممد بن الرمحن عبد الكبري الشيخ تزوجها الوهط،
قصيدة((راجع. املقولة حاد: شرح يا  .٩٤ص))يهات



 

 )١٥٦(

عدن دخول يف سبباً كانت الترك جيش لقائد منامية رؤيا
كتابه يف حمريز عبداللّه األستاذ املؤرخ دخول))العقبة((ذكر عن

عام يف عدن شويع،٩٧٦األتراك بن قاسم األمري فيها وكان ـ، ه
صرية ميناء ناحية من عدن حاصرت الترك جيوش أن املؤلف فذكر

سف وطاردوا عدن، شويع،وباب بن قاسم لنصرة جاءت برتغالية ناً
م األتراك-وطال ـى-أي عل الطائفني مجلة من وكان احلصار،

ـه ك أ الذي اليمن بقبطان املعروف كدخدا شكر الرئيس القالع
يف العيدروس وزاره بأجفانه النوم فأثقل االقتحام، لصعوبة التفكري

املدينة إىل ا يدخل طريقة على ودله ـةمنامه، قلع إىل بيده فأخذ ،
ـلقا، مس وأراه العلو، يف نظري هلا ليس مشسان هلا يقال عدن وقالع

له وقال للقلعة، مصعدا ـلك: أي وس ـتيقظ، فاس هنا ها من اطلع
ـيوف س م ـذ وأخ الشويع، بن قاسم حامية وفاجأ السبيل، ذلك

مشسان((الترك، من الفتح مشس من))وطلع العثماين اجليش ودخل ،
وا يفالرب القعدة٢٨لبحر ـ٩٧٦ذي .)١(ه

ص))العقَبة(() ١(                                                  حمريز  .١٧٨لعبداللّه



 

 )١٥٧(

طاهر آل دولة جانب إىل الربتغال حماربة يف العيدروس آل دور
يف بافقيه الطيب الشحر((ذكر يف))تاريخ ـان لقم محزة ونقله ،

اليمنية(( اجلزر يف))تاريخ شهاب حسن وكذلك ـى((، عل ـواء أض
البحري اليمن مثاله))تاريخ األوىل: ما األيام الثاينيف ربيع شهر من

املوافق٩٤٢ ـ يف١٥٣٥ه ـة مجاع ب و إفرجني مركب خرج م
ـن م ـدد ع مع الشحر من توجه مث الشحر، إىل وصل مث طريقه،
ـا، وغريه السواحل من املشقاص، إىل البحر طريق يقطعوا اإلفرنج
ـدوا ووج قشن، إىل بوصوهلم األخبار جاءت ثالثة أو يومني وبعد

ا حشدهم عسكراً ـةهنالك بالنياب العيدروس شيخ بن عبداللّه لسيد
الفرقة وحتصلت عدن، سلطان طاهر بن داود بن عامر السلطان عن
بالبنادق اإلفرنج رمى مث الفريقني، بني احملاذقة ووقعت املراكب، إىل
ـرم ب ـيهم عل رموا اإلفرنج من اقتربوا ـما ول عليهم، ـمدافع وال

وأغلبه كثريون وغرق بعضهم فاحترق املهرةباروت البدو من .م
عام فتنة أحوال دئة يف بعدن العيدروس آل ـ٩٣٣مشاركة ه

يف بافقيه الطيب الشحر((ذكر ـد : ))تاريخ بع األيام هذه ويف
ـراب غ يف عدن صاحب حممد بن أمحد الشيخ هرب األتراك زام ا



 

 )١٥٨(

ـه والفقي ـدروس العي شيخ بن عبداللّه الشريف إليه فطلع البحر يف
ـتظمعبداللّ لتن بلده إىل لريدوه وغريهم بافضل أمحد بن حممد بن ه

فرجعوا بالبنادق فرماهم الناس .)١(إخل..أحوال
العيدروس مبقام االعتناء تبوؤوا الذين األكارم املناصب

شوال يف بعدن العدين اإلمام وفاة معمور،٩١٣منذ ومقامه ـ ه
عل العيدروسي املظهر مصاحل وكافة ودروسه، ـلومسجده، أفض ى

والكيفيات .الوجوه
ـاء األبن من مجلة العدين اإلمام بعد من الكبري املقام هذا تبوأ وقد

وهم : واألحفاد،
ـام-١ ع ـويف ت ، ـدروس العي بكر أيب بن املساوى أمحد السيد

ـ٩٢٢ ).م١٤٤٧(ه
عام-٢ مبكة تويف ، العيدروس بكر أيب بن عبداللّه بن حممد السيد

ـ٩٧٨ ).م١٥٠٣(ه
عام-٣ بعدن تويف ، العيدروس بكر أيب بن عبداللّه بن عمر السيد

الشحر(() ١(                                                  ص))تاريخ  .١٨٢لبافقيه



 

 )١٥٩(

ـ١٠٠٠ ).م١٥٢٥(ه
تويف-٤ ، العيدروس بكر أيب بن عبداللّه بن عمر بن حممد السيد

.بعدن
بعدن-٥ تويف ، العيدروس عبداللّه بن عمر بن أمحد .السيد
ـر-٦ بك أيب ـن ب ـه عبداللّ ـن ب عمر بن أمحد بن حممد السيد

بعدنالعيدروس تويف ،.
بعدن-٧ تويف ، العيدروس حممد بن زين بن علوي .السيد
ـويف-٨ ت ، العيدروس بكر أيب بن زين بن علوي بن زين السيد

.بعدن
ـن-٩ ب ـن زي بن حممد زين بن علوي بن زين بن علوي السيد

بعدن تويف ، العيدروس عبداللّه بن عمر بن .)١(أمحد
ب-١٠ زين بن علوي بن زين ـويفالسيد ت ـدروس، العي علوي ن

.)١(م١٩٠٢بعدن
عام-١١ من علوي، بن زين بن عيدروس ـىت١٩٠٢السيد ح م

بعدن .م١٩٢٧وفاته
عام) ١(                                                  دخوهلا كان إذ بريطانيا، دخول كان االثنني هذين عصر  .م١٨٣٩ويف



 

 )١٦٠(

العيدروس-١٢ زين بن عيدروس بن عبداللّه ـماء العل مشس السيد
عام عام١٩٢٧من بعدن وفاته .١٩٤٨حىت

العيدروس-١٣ عيدروس بن حسن بن زين ـىت١٩٤٨السيد ح
ب .م٥/٥/١٩٦٠عدنوفاته

من-١٤ علوي، بن زين بن عيدروس بن عبداللّه بن أبوبكر السيد
عام١٩٦٠عام إىل .م١٩٦٦م
ـدروس-١٥ العي ـن زي بن عيدروس بن عبداللّه -١٩٦٦السيد

١٩٧٢.
ـن-١٦ ب زين بن عيدروس بن حسن بن زين بن مصطفى السيد

عام من العيدروس، زين بن اليوم١٩٧٢علوي .إىل



 

 )١٦١(



 

 )١٦٢(



 

 )١٦٣(

القرآين ٧املطلع
٥اإلهداء عدن مدينة عن موجزة ـمحة  ٩ل

 ١٤االستهالل
نسبه النسب ١٧تسلسل  ١٨مشجر

عدن مدينة يف األولياء رمز العدين  ١٩اإلمام
ونشأته وترحاله ٢٢ميالده  ٢٦إقامته

احملروسة عدن يف  ٢٨توطنه
أيب اإلمام صفاتهأحوال وبعض وعاداته العدين ـموه ٣٠بكر ومعل  ٣٨شيوخه

العيدروس عبداللّه اإلمام  ٣٩   والده
السكران بكر أيب بن علي السكران ٤٤   الشيخ بكر أيب بن أمحد العباس أبو الفقيه  ٤٨   الشيخ

مذحج علي بن سعد  ٤٩   الشيخ
علي بن حممد عيديد((   الشيخ  ٥٢))صاحب

بلفقيه عبدالرمحن بن حممد  ٥٣   الشيخ
بافضل بلحاج عبدالرمحن بن عبداللّه  ٥٤   الشيخ

باجحدب علي بن حممد غربي ٥٤   الشيخ بن ـم سال  ٥٤   الشيخ
باهرمز حممد بن إبراهيم  ٥٥   الشيخ



 

 )١٦٤(

العمودي عثمان بن حممد بن أمحد بافضل ٥٥   الشيخ أمحد بن حممد  ٥٥   الشيخ
باخمرمة علي بن أمحد بن عبداللّه  ٥٧   الشيخ

املزجَّد عمر بن أمحد العامري ٥٨   الشيخ بكر أيب بن حيىي  ٦٠   الشيخ
الزيلعي بكر أيب بن مقبول  ٦٠   الشيخ
الزيلعي موسى بن مقبول السخاوي ٦٠   الشيخ عبدالرمحن بن حممد  ٦١   الشيخ

الشر أمحد بن أمحد  ٦٢جي   الشيخ
املكي القاسم أبو باعباد ٦٤   الشيخ عقيل بن عبداللّه  ٦٤   الشيخ

الزبيدي الشرجي أمحد بن عبداللطيف  ٦٤   الشيخ
املشرعي موسى بن عبداللطيف الدين عفيف القريواين ٦٥   الشيخ الدمهاين أمحد بن حممد الدين مجال الفقيه  ٦٥   الشيخ

الشهري الفقيه حربة   الشيخ  ٦٦بأيب
عبدالرمحن بن موسى أرحب((   الشيخ وصحبة ٦٦))صاحب ـمذة تل عنه واآلخذون العدين  ٦٧اإلمام

السكران بكر أيب بن علي بن عبدالرمحن  ٦٧   الشيخ
العيدروس عبداللّه بن عمر العيدروس ٦٩   الشيخ عبداللّه بن شيخ  ٧٠   الشيخ

عبدال بن احلسني العيدروس   الشيخ  ٧٢لّه
العيدروس عبداللّه بن شيخ بن عبداللّه العدين ٧٤   الشيخ بكر أيب بن املساوى أمحد  ٧٧   الشيخ



 

 )١٦٥(

حبرق عمر بن حممد األهدل ٨١   الشيخ الصديق بن احلسني  ٨٤   الشيخ
الدوعين باجرفيل أمحد بن حممد  ٨٦   الشيخ

فهد ابن اللّه جار باقشري   ال ٨٧   الشيخ عبداللّه بن عبداللّه  ٨٨شيخ
احلليب علي بن أمحد الدين شهاب  ٨٩   الشيخ

العيدروس عبداللّه بن حممد باوزير ٨٩   الشيخ عبدالرمحن بن عبداللطيف  ٩٠   الشيخ
احلبشي عبداللّه بن جوهر  ٩٠   الشيخ

احلواجيي عبدالعليم أمحد ٩١   الشيخ بن عبداللّه مكة((باكثري   الشيخ  ٩٢))صاحب
املهدي حممد بن نعمان  ٩٣   الشيخ
املكي الطهطاوي حممد الظافري ٩٤   الشيخ عبداللّه بن مرجان  ٩٤   األمري

النثرية  ٩٦أعماله
العيدروس اإلمام مقوالت من العقيدة ١٠١مناذج يف مقوالته من  ١٠١   منوذج

التقوى يف مقوالته من الظن   منوذج  ١٠٣وحسن
األولياء زيارة يف مقوالته من املعصية ١٠٤   منوذج وأهل الطاعة يف مقوالته من  ١٠٥   منوذج

عنه اللّه رضي أدعيته من  ١٠٧   منوذج
واحلقيقة الشريعة بني الفرق يف مقوالته من املتنوعة ١٠٨   منوذج األغراض ذات العدين اإلمام  ١١١أشعار



 

 )١٦٦(

من الشوق   منوذج يف واحلكمة ١١٨شعره الوعظ يف شعره من  ١٢١   منوذج
النفس حماسبة يف شعره من  ١٢٤   منوذج

ـمساجالت وال املراسالت شعر من الغزل ١٢٥   منوذج شعر من  ١٢٧   منوذج
املدح شعر من  ١٣٥   منوذج

والسماع التواجد يف شعره من وآ ١٣٧   منوذج العدين اإلمام اإلصالحيةمقام وأعماله  ١٣٨ثاره
العيدروس اإلمام زيارة حول  ١٤٠توضيح

ومعارضيه حمبيه ومواقف العدين اإلمام العيدروسية ١٤٣مظهر احلضرة على تعليق مع العدين اإلمام  ١٤٨آثار
العدين اإلمام  ١٥١وفاة

العدين اإلمام مقام ظل حتت بعدن العيدروس آل عدن   رؤيا ١٥٥السادة دخول يف سبباً كانت الترك جيش لقائد  ١٥٦منامية
طاهر آل دولة جانب إىل الربتغال حماربة يف العيدروس آل  ١٥٧   دور

عام فتنة أحوال دئة يف بعدن العيدروس آل ـ٩٣٣   مشاركة العيدروس ١٥٧ه مبقام االعتناء تبوؤوا الذين األكارم ـمناصب  ١٥٨   ال


